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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานสารนิพนธนี้  สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากหลายทาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาจารยอัญชนา จิตสุทธิญาณ ที่ปรึกษาสารนิพนธ ขอขอบพระคุณที่อาจารยกรุณาให
ความรู โอกาส รวมทั้งความชวยเหลือตาง ๆ  ขอขอบพระคุณ อาจารยกังวล คัชชิมา ประธานกรรมการ 
ตลอดจนคณาจารย คณะโบราณคดีทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู 
 ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวที่ใหกําลังใจและเขาใจ ตลอดจนสนับสนุนการศึกษาใน
สาขาวิชานี้ ขอขอบพระคุณคุณพอ สําหรับทุนในการศึกษา และกําลังใจจากคุณแมและนองสาวที่ชวย
ใหผานพนอุปสรรคตาง ๆ จนประสบความสําเร็จ 
 ขอขอบคุณเพื่อน ๆ เขมรศึกษาทุกคนที่ใหความชวยเหลือ จนสารนิพนธนี้สําเร็จ ขอบคุณ
อาจารยทรงธรรม ปานสกุณ  สําหรับคําแนะนําและความชวยเหลือตาง ๆ คุณหงษลดา กลาหาญ สําหรับ
ตนฉบับนวนิยายเรื่องกุหลาบ-สุบิน คุณนวพรรณ ภัทรมูลและคุณมนตรี ชมชิดนุช สําหรับความ
ชวยเหลือเรื่องงานพิมพและเรียบเรียง ตรวจทานรูปแบบ คุณณัฐชญา อัครยรรยง สําหรับคําปรึกษา
แนะนํา คุณวรรณวิทย เหลืองประภัสร และคุณสุธีรัตน ดวงเงิน เพื่อนท่ีเปนกําลงัใจตลอดการศกึษา และ
สุดทาย ขอขอบคุณ คุณเรืองศักดิ์ หาญวงศ สําหรับความเขาใจ และความพยายามในการเคี่ยวเข็ญ 
จนกระทั่งสารนิพนธนี้สําเร็จเปนรูปเลมที่สมบูรณ 
 ดวยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย ขออุทิศคุณความดีและประโยชนของสารนิพนธนี้ แดบิดา
มารดา เหลาคณาจารย ตลอดจนผูมีอุปการคุณและมิตรสหายทุกทาน 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นวนยิาย เปนวรรณกรรม ที่ใชภาษารอยแกว ในการเขียน เพื่อบรรยายถึงความเปนอยูของ
มนุษย การกระทํา ผลของความคิด และการกระทําที่มีตอความเปนไปของชีวิต1 

กุหลาบ- สุบิน เปนวรรณกรรมบันเทิงคดีประเภทนวนิยาย ประพันธโดย ส. บุปผา ซึ่งไดรับ
รางวัลที่ 1 ของรางวัลอักษรศิลป “พระสีหนุราช” ในป ค.ศ. 2001 โดยเกณฑการตัดสินนั้น Mr. Chey 
Chap ไดกลาวไววา “นวนิยายที่จะสงเขาประกวดจะตองมีเนื้อหาเกี่ยวกับสันติภาพ ความเมตตาธรรม 
และความสามัคคีในการพัฒนาประเทศ” 2 

นวนิยายเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” เปนนวนิยายที่แสดงถึงความคิด ทัศนะ ในการพัฒนา การ
ประกอบอาชีพของชาวชนบท และการพัฒนาชนบทใหมีความเจริญ การกระจายความรูสูประชาชน 
ตามนโยบายรัฐ ที่นําไปสูการกําจัดปญหา ความยากจน ตามคําขวัญ “ความทุกขลําบาก และขาดแคลน
ของประชาชน คือ ทุกขลําบาก และความกังวลของรัฐบาล” ในสมัยสังคมราษฎรนิยม ของสมเด็จพระ
นโรดมสีหนุ ดังท่ีมีกลาวไววา 

ในป ค.ศ. 1955 พระบาทสมเด็จนโรดมสีหนุทรงตัดสินพระทัยที่จะยุติวิกฤตการณ
สืบราชสมบัติ  โดยการใหมีตําแหนงประมุขแหงรัฐขึ้นมาแทนที่กษัตริย พระองคทรงดํารงประมุข
แหงรัฐนั้น หากแตสถาบันกษัตริยก็ยังคงอยู โดยมีสมเด็จพระวรราชชนนีเปนสัญลักษณของ
สถาบัน ในทางการเมืองทรงตั้งพรรคการเมืองที่พระองคไมประสงคจะใหเรียกวาพรรคการเมือง
คือ สังคมราษฎรนิยม เพื่อลงเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน 

สมเด็จพระนโรดมสีหนุใชพระองคเองและกลไกของรัฐสลายพรรคการเมืองคูแขงของ
พระองคจนสิ้นกําลัง และพระองคทรงดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี  ในยุคการปกครองของสมเด็จ 

 

                                                 
1สิทธา พินิจภูวดล และนิตยา กาญจนวรรณ, ความรูทั่วไปทางวรรณกรรมไทย  (กรุงเทพมหานคร : ดวงกมล, 

2520), 21. 
2ใกลรุง อามระดิษ, “The Cambodian Novel : A Study of Its Emergence and Development” , อางถึงใน 

พรรณศิริ เดชมณเฑียร, “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย” (รลกโบก  ขฺสาจ)” (สารนิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542),15. 
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พระนโรดมสีหนุและสังคมราษฎรนิยมนี้  สําหรับประชาชนกัมพูชาจํานวนไมนอยเห็นวาชวงเวลา
ดังกลาวเปนยุคทองยุคหนึ่งของประวัติศาสตรกัมพูชา3 
การดําเนินเรื่องนวนิยาย “กุหลาบ-สุบิน” ไดกลาวถึงการพัฒนาของชนบทในสมัยสังคม

ราษฎรนิยม ของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ โดยผูแตงไดใชตัวเอก คือ สุบิน ชายหนุมผูมีการศึกษาดีจาก
เมืองกรุงไดประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก จนตองมาอยูที่หมูบานเล็ก ๆ แหงหน่ึง ช่ือ หมูบานนิมิต ซึ่งอยู
ในเมืองแฉบ จังหวัดพระวิหาร สุบินไดมาอยูและพัฒนาหมูบานชนบทแหงนี้ใหมีความเจริญรุงเรืองขึ้น 
โดยใชความรูความสามารถ ที่ไดร่ําเรียนมาของเขา  ผูประพันธไดผูกเรื่องราวตาง ๆ ผานเขาและกุหลาบ 
หญิงสาวชาวบานในหมูบานแหงนี้  ซึ่งเปนตัวละครเอกอีกคนหนึ่ง  ผูประพันธไดสะทอนใหเห็นถึง 
สภาพชีวิตในชนบท ความเปนอยู วิถีชีวิต ตลอดจนความเชื่อของชาวเขมรในชนบทสมัยน้ัน พรอมกันนี้
ผูประพันธไดแสดงใหเห็นถึงจิตใจที่รักชาติมาตุภูมิ รวมท้ังความสามัคคีในการชวยพัฒนาชนบทให
เจริญกาวหนา 

การที่ผูประพันธไดพยายามนําเสนอเรื่องราว พรอมสอดแทรกขอคิด ใหผูอานเกิดความรัก
ชาติบานเมือง แสดงใหเห็นถึงพลังแหงความสามัคคี รูจักรวมมือรวมใจกันชวยเหลือตนเอง ตลอดจน
การพยายามอางถึงแนวทางการพัฒนาบานเมืองของสมเด็จพระนโรดมสีหนุ ทําใหนวนิยายเรื่องนี้ มี
คุณคาสําหรับผูอาน จึงเหมาะสมแลวที่นวนิยายเรื่องน้ีไดรับการคัดเลือก ใหไดรางวัลที่ 1 ของรางวัล
อักษรศิลป “พระสีหนุราช”  ในป ค.ศ. 2001 และจากการที่นวนิยายเรื่องกุหลาบ-สุบิน ไดรับรางวัลที่ 1 
ของรางวัล อักษรศิลป “พระสีหนุราช” นี้ ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา วิเคราะห คุณคาของวรรณกรรม 
เรื่องนี้ตามหลักการวิเคราะหองคประกอบของนวนิยาย ตลอดจนศึกษาถึงสภาพสังคม วัฒนธรรม และ
ความเปนอยูของชาวกัมพูชาในสมัยนั้น 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษานวนิยายเขมรเรือ่ง กุหลาบ-สุบิน วามเีนื้อหาสาระ โครงเรื่อง ตวัละคร บทบาท
ตัวละคร ฉากประกอบเรื่อง การดําเนินเรื่อง อยางไร 

2. เพ่ือศึกษาวเิคราะหสภาพสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู ตลอดจนแนวคิด ของชาวเขมร 
ในชนบท ขณะที่อยูในระบอบการปกครองแบบสังคมนิยม 
 
 
 
 
                                                 
 3 ธิบดี บัวคําศรี, ประวัติศาสตรกมัพูชา (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2547), 96-97. 
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ขอบเขตของการศกึษา 
1. การวจิัยนี้เปนการศึกษาวเิคราะหนวนยิาย เขมรเรื่อง กุหลาบ-สุบิน ของ ส. บุปผา โดย  

ศึกษาวเิคราะหคุณคาโดยใชหลักเกณฑการวเิคราะห คุณคาของนวนยิาย ดังตอไปนี้ 
- โครงเรื่อง และเหตุการณในเรื่อง 
- สารัตถะ หรือแกนเรื่อง 
- เวลาและสถานที่ 
- ตัวละครในเรือ่งและบทสนทนา 
- กลวิธีหรือเทคนิคในการแตง 
- ทวงทํานองหรอืสไตลการแตง 

2. ศึกษาสภาพสังคม วัฒนธรรม ความเปนอยู ของชาวเขมร ทีป่รากฏในนวนิยายเรื่อง 
กุหลาบ-สุบิน 
 
ขั้นตอนของการศกึษา 

1.   แปลนวนยิายเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” จากตนฉบับภาษาเขมร เปนภาษาไทย 
2.  วิเคราะหองคประกอบและคณุคาของนวนยิาย  
3.  วิเคราะห ภาพสะทอนสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชือ่ของชาวเขมรจาก  นว

นิยายเรื่อง “กหุลาบ สุบิน” 
4.  สรุปผลการวเิคราะห 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1.ไดทราบถึงองคประกอบของนวนยิายเขมรซ่ึงไดรับรางวัลอันดับที่ 1 ของรางวลัอักษรศิลป 
“พระสีหนรุาช” ในป ค.ศ. 2001 วามีเนื้อเรื่อง โครงเรื่อง แกนของเรื่อง ตัวละคร บทสนทนา กลวิธแีละ
เทคนิคในการแตง วาเปนอยางไร 

2. ไดทราบถึง สภาพสังคมวฒันธรรม ประเพณี  ของชาวเขมรที่สะทอนจากนวนยิายเรือ่งนี้ 
3.  ไดใชความรูภาษาเขมรทีไ่ดศึกษามาแปลนวนยิายเพื่อเผยแพรงานประพันธนวนยิายเขมร 
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เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 
1.  สารนิพนธระดับปริญญาโท ของ นางสาวพรรณศิริ เดชมณเฑียร คือ การศึกษาเชิง

วิเคราะหวรรณกรรมเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย”   ซึ่งไดศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมร โดยวเิคราะห
องคประกอบของนวนิยาย 

 2. สารนิพนธระดับปริญญาโท ของ นางสาวดวงสมร สิงหปรีชา คือ พระอาทิตยดวงใหมขึ้น
เหนือแผนดินเกา : การศึกษาวิเคราะหคุณคาของนวนยิาย ซึ่งไดศึกษาเชงิวิเคราะหวรรณกรรมเขมร โดย
วิเคราะหองคประกอบของนวนยิาย ตามแนวทางการประเมินคุณคานวนิยาย 

 3. สารนพินธระดับปริญญาโท ของ นางสาวณัฐชญา อัครยรรยง คอื การศึกษาเชงิวิเคราะห
วรรกรรมเขมรปจจุบัน “วาสนานางมารณีา” ซึ่งไดศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมร โดยวเิคราะห
องคประกอบของนวนยิาย ตามแนวทางการประเมนิคุณคานวนยิาย 

 4. สารนพินธระดับปรญิญาโท ของ พระมหาบญัญตั ิ สาลี คือ การศกึษาเชิงวเิคราะห
วรรณกรรมเขมรเรื่อง “แรน-แณต” ซึ่งไดศึกษาเชิงวิเคราะหวรรกรรมเขมร โดยวิเคราะหองคประกอบ
ของนวนยิาย ตามแนวทางการประเมนิคุณคานวนิยาย 

 5. สารนิพนธระดับปรญิญาโท ของ พระมหาศักดิ์ เพชรประโคน คือ “ผกาสรโพน : 
การศกึษาวิเคราะหสังคมประเพณี ความเชือ่ของชาวเขมร”  ซึ่งไดศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมร 
โดยวิเคราะหสังคมประเพณี ความเชื่อของชาวเขมร  
 
ขอตกลงเบือ้งตน  

1. การแปลนวนิยายเรื่องกุหลาบ-สุบินจากตนฉบับภาษาเขมรมาเปนภาษาไทยใน
ภาคผนวกนั้น ใชหลักการแปลโดยยึดความหมายเปนหลัก มิไดแปลคําตอคํา เพื่อผูอานจะไดเขาใจและ
รูสึกเหมือนอานนวนิยายทั่วไป 

2. การอางอิงขอความตัวอยาง จากนวนิยายเรื่องกุหลาบ- สุบิน จะอางตามเลขหนาที่
ปรากฎในคําแปลในภาคผนวก เชน   

“การงานสอนคน นี้เปนความจริง การงานอะไรอยางหนึ่งที่เราทําอยูเสมอทุกวันเปน
ประจํา ทําใหเรามีความรูความเขาใจ มีประสบการณและมีความชํานาญในการงานอยาง
แนนอน”        

              (น. 51 )  
หมายความวา ขอความตัวอยางนี้ ยกมาจากหนา 51  ในภาคผนวก สวนเลขหนาที่ปรากฏ

เปนระยะ ๆ ในวงเล็บที่ภาคผนวก คือเลขหนาในตนฉบบัภาษาเขมร  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทที่ 2 

การศึกษาวิเคราะหคุณคาและองคประกอบของนวนิยาย 
 
 นวนิยาย เปนบันเทิงคดีประเภทหนึ่งซึ่งมีการผูกเรื่องใหสมจริง แสดงเหตุการณ
พฤติกรรมของตัวละครจําลองจากชีวิตจริงของมนุษยในสังคม แตใชกลวิธีการแตงใหผูอานเห็นวา
สมมุติขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหความบันเทิงแกผูอานเปนประการสําคัญ การเสนอเรื่องราว
ของนวนิยายประกอบดวยองคประกอบหลายสวน ซ่ึงไดมีผูวิเคราะหองคประกอบของนวนิยายไว
ตางกัน1  ในการศึกษาวิเคราหคุณคาและองคประกอบของนวนิยายเรื่อง กุหลาบ-สุบินนี้ ใชหลักการ
วิเคราะหของอาจารยสิทธา พินิจภูวดล เนื่องจากเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในหมูนักวิชาการ 
 
1. การศึกษาดานองคประกอบของนวนิยาย 
 ในการศึกษาวิเคราะหคุณคาและองคประกอบของนวนิยายเขมรเรื่องกุหลาบ- สุบินนี้ ได
ศึกษาวิเคราะห โครงเรื่อง เนื้อเรื่อง แกนของเร่ือง ฉาก ตัวละคร บทสนทนา เทคนิคในการเสนอ
เรื่อง ทวงทํานองในการแตง และทรรศนะของผูแตง ทั้งนี้จะเริ่มจากการนําเสนอเนื้อเร่ืองยอ กอน
เพื่อความเขาใจขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 

1.1 เนื้อเร่ืองยอ 
 สุบิน บัณฑิตใหม จากคณะวิศวกรรม ผูที่ไดรับการอุปการะ เล้ียงดูและสงเสีย ให
การศึกษาอบรมจากหลวงตา ผูซ่ึงเก็บเขามาเลี้ยงตั้งแตเปนทารก ไดประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร
ตก ที่หมูบานนิมมิต จังหวัดพระวิหาร ขณะเดินทางไปเสียมเรียบ กับสําณาง เพื่อนรักของเขา  
 สุบินและเพื่อนอีก 3 คน ไดรับการชวยเหลือ ชวยชีวิต และดูแลรักษาจาก นาเรือง 
(หัวหนาคุมนมิมิต) และชาวบานจนกระทัง่หายด ี 
 ดวยความสํานึกในบุญคุณของผูชวยชีวิตตนและความตองการใชความรูความสามารถ
ของตนเพื่อทําประโยชนแกชาติบานเมือง สุบินและเพื่อนจึงไดเสนอโครงการพัฒนาหมูบานแก
หัวหนาคุมและชาวบานทั้งหมด ดวยความเห็นชอบและความรวมมือของชาวบาน สุบินและเพื่อน 
 
 
 

                                                 
1สิทธา พินิจภูวดล, ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณสําหรับครู) หนวยที่ 9-15, พิมพครั้งที่ 3 ( นนทบุรี : 

สุโขทัยธรรมาธริาช, 2538 ), 638. 
5 
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 พรอมดวยชาวบานไดรวมกันพลิกฟนหมูบานนิมมิตใหมและ ณ ที่หมูบานนิมมิตนี้ สุบิน
ไดพบกับ กุหลาบ สาวสวยลูกสาวของนาเรือง ( หัวหนาคุมนิมมิต ) ซ่ึงเขาก็รูสึกชอบกุหลาบทันที 
แตกุหลาบนั้นไดหมั้นหมายดวยความเห็นชอบของผูใหญแลวกับนายแดน ผูซ่ึงรักกุหลาบอยางหมด
ใจ จนตัดสินใจใชอุบายหลอกกุหลาบไปเพื่อที่จะทําใหกุหลาบเปนของตัวเอง แตแผนการนี้ถูก
ทําลายเพราะสุบินไดมาชวยกุหลาบทัน กุหลาบถอนหมั้นกับแดน และในเวลาตอมากุหลาบและ
สุบินก็ไดหมั้นหมายกัน 
 ในที่สุด ภายในระยะเวลาไมถึงหาป ตามที่ตั้งไว โครงการของสุบินก็เปนรูปเปนรางและ
สําเร็จในที่สุดจนมีหมูบานใกลเคียงมาขอใหสุบินไปชวยเตรียมโครงการพัฒนาหมูบานของพวกเขา 
มีองคการเอกชนและสถาบันของรัฐจํานวนหนึ่ง เขามาดูการพัฒนาของหมูบานนิมมิตนี้และแสดง
ความชมเชยวาจัดการโครงการไดด ี
 

1.2 โครงเรื่อง ( Plot ) 
 โครงเรื่อง คือ การผูกเรื่องหรือการสรางเรื่องราวตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการดาํเนิน
เร่ือง โดยกําหนดพฤติกรรม เหตุการณ หรือความเคลื่อนไหวทีเ่กิดขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินเรื่อง
ใหมีความเกีย่วเนื่องกัน โครงเรื่องของนวนิยายมี 2 ประเภทคือ โครงเรื่องใหญ (Main Plot) และ
โครงเร่ืองยอย (Sub Plot)  

1. โครงเรื่องใหญ ( Main Plot ) คือแนวเรื่องสําคัญที่ผูแตงตองการใหเร่ืองดําเนินไป 
โดยการผูกปมเรื่องใหซับซอนและคลี่คลายลงในตอนจบ 

2.     โครงเร่ืองยอย ( Sub Plot ) คือแนวเรื่องที่แทรกอยูในโครงเรื่องใหญเพื่อใหเร่ือง
ซับซอนและสนุกสนานยิ่งขึ้น นวนิยายเรื่องหนึ่งอาจมีโครงเรื่องยอยหลายเรื่อง โครงเรื่องที่ดีตองมี
ความสัมพันธกันทั้งโครงเรื่องใหญและโครงเรื่องยอยในลักษณะที่คลายคลึงกัน หรือตรงกันขาม 
 โครงเรื่องและตัวละครเปนสิ่งที่สัมพันธกันเพราะตัวละครเปนผูกําหนดเหตุการณและ
เหตุการณเปนสิ่งเสนอตัวละคร โครงเรื่องที่ดีจะตองมีเอกภาพของบทบาท หรือนาฎการ ( unity of 
action ) คือมีโครงสรางของบทบาทเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สมบูรณและจัดลําดับไวอยางดี2 
 สําหรับโครงเรื่องของนวนิยายเรื่อง กุหลาบ-สุบิน มีดังนี ้
 1.2.1 โครงเรื่องใหญ การพฒันาชีวิตความเปนอยูและการพัฒนาหมูบาน ของชาวบานใน
ชนบท ของสุบินซึ่งไดประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตกและไดรับการชวยเหลือจากหัวหนาคุมนมิ
มิต จังหวัดพระวิหาร เนื่องจากหมูบานนี ้ เปนหมูบานชนบท หางไกลความเจริญ ชาวบานมีความ

                                                 
 2เรื่องเดียวกัน. 
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เปนอยูไมดีนัก เขาจึงไดผลักดันใหเกดิโครงการพัฒนาหมูบานขึ้น ดวยความชวยเหลือจากเพื่อนอีก 
3 คนและความรวมมือของชาวบาน โครงการจึงสําเร็จ และหมูบานนิมมิตกไ็ดรับการพัฒนา 
ชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึน้ 
 1.2.2 โครงเรื่องยอย ในเรื่องกุหลาบ- สุบิน มีโครงเรื่องยอยอยูหลายเรือ่ง โดยแตละเรื่อง
ลวนสัมพันธและสอดคลองซึ่งกันและกัน ตัวอยางเชน 
  1.2.2.1  เพื่อนอีก 3 คนของสุบิน ซ่ึงคือ สําณาง สาวุธ และสารัต ตองการที่จะกลับ
บาน แตในที่สุดทั้ง 3 คนก็เปลี่ยนใจกลับมาชวยสุบิน ทําโครงการพัฒนาหมูบานตอ 
  1.2.2.2 เร่ืองราวความรักของกุหลาบ และสุบิน ที่ในตอนแรกกหุลาบนั้นไมชอบ
สุบินเลยเพราะความเขาใจผดิ แตเมื่อไดรูและเขาใจวาสุบินเปนคนดี ทั้งคูก็ลงเอยกันในที่สุด 
  1.2.2.3 เรื่องราวความขัดแยงระหวางสุบนิและแดน ซ่ึงในที่สุดแดนก็กลับตัวกลับ
ใจหนัมาชวยงานพัฒนาหมูบาน  
  

1.3 สารัตถะ หรือแกนเรื่อง 
 สารัตถะหรือแกนเรื่อง คือทัศนะที่ผูแตงแสดงใหเห็นถึงธรรมดา ธรรมชาติอยางใด   
อยางหนึ่ง ( หรือหลายอยาง ) ของมนุษย ( ชีวทัศน ) หรือทัศนะที่ผูแตงมองดูความเปนไปในโลก
มนษย ( โลกทัศน ) แลวนํามาแสดงใหประจักษแกผูอาน โดยใชเนื้อเร่ืองเปนเครื่องสื่อสาร สารัตถะ
จึงเปนจุดมุงหมายอันเปนแกนกลางของเรื่องหรือเปนความคิดสําคัญในเรื่อง โดยที่ขณะที่เรื่อง
ดําเนินไปนั้น สารัตถะของเร่ืองก็จะปรากฎขึ้นอยางสม่ําเสมอเพื่อยืนยันวา นั่นคือความมุงหมายที่ผู
แตงมีเจตนาจะเปดเผยถึงธรรมชาติของลักษณะของชีวิตมนุษย3 
 1.3.1 สารัตถะสําคัญ 
 สารัตถะสําคัญของเรื่องกุหลาบ สุบิน คือการทําประโยชนเพื่อบานเมือง การพัฒนา
ชนบททองถ่ินหางไกล การสรางความสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน ซ่ึงผูแตงไดสะทอนใหเห็นถึง
ความรูสึกนอยเนื้อต่ําใจของชาวเขมร ตอโชคชะตาของบานเมืองตนเอง ส่ิงสําคัญที่ผูแตงมุงหวังจาก
ผูอานคือการปลุกเรา กระตุน ใหผูอานไดเกิดความรูสึกรัก ศรัทธา สามัคคีและคิดทําประโยชนเพื่อ 
พัฒนาทองถ่ิน แผนดินเกิด  
 ตัวอยางเชน ตอนที่สุบินไดเสนอความคิดเรื่องโครงการพัฒนาหมูบานของเขากับ
สําณาง สาวุธและสารัต ผูแตงไดพยายามสงสารถึงผูอานใหคิดคลอยตามและหันกลับไปพิจารณา
ดวยตนเองวา 

                                                 
 3กุหลาบ มัลลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2529), 107. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 8

.....ในการพัฒนาดินแดนยากไรที่หางไกลนี้ ผมไดแตคิดวา : “ในหนึ่งชีวิตของตน 
คนเราแตละคนหากสามารถทําได ควรทําอะไรอยางหนึ่งใหมีประโยชนตอสังคมในชาติ” ฟง
จบ แตละคนพิจารณาคําพูดของสุบิน คนเราแตละคนเกิดมา ในชีวิตหนึ่งของตนจําเปนตอง
ทํางานเพื่อตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ถาสามารถทําได ก็ควรทํา อะไรอยางหนึ่ง
เพื่อประโยชนตอสังคมดวยเหมือนกัน... 

                 ( น. 91-92 ) 
   
 หรือตัวอยาง จากตอนที่เมื่อแดนไดถามสุบินในที่ประชุมหมูบานวาทําไมจึงไมขอให
ทางการมาชวยพัฒนาหมูบาน และสุบินไดอธิบายใหแดนและชาวบานเขาใจวาเราตองพยายามทํา
อะไรใหปรากฎออกมาเปนรูปเปนรางดวยตนเองกอนจึงขอใหผูอ่ืนมาชวยดังคําสอนในพระพุทธ 
ศาสนาวา “ตนเปนที่พึ่งแหงตน” 

..... แมในธรรมคําสอนของพระก็ไดบอกวา “อัตตาหิ อัตตโนนาโถ” แปลวา “ตน
เปนที่พ่ึงแหงตน” มีความหมายวา “เราตองชวยตัวเรากอน กอนจะอยากใหคนอื่นมาชวยเรา” 
ดังนี้ ขอพอแมพ่ีนองรวมมือกันเพื่อหมูบานและคุมของเรา                
                    ( น.102 ) 

 1.3.2  สารัตถะยอย  
 สารัตถะยอยของเรื่องกุหลาบ-สุบิน มีสารัตถะเกี่ยวกบัความรัก และสารัตถะเกี่ยวกบั
การดําเนนิชีวติ ซ่ึงลวนมีประโยชนตอการดําเนินชวีิต 

1.3.2.1  สารัตถะเกี่ยวกับความรัก  
สารัตถะเกี่ยวกับความรัก จากนวนิยายเร่ืองกุหลาบ- สุบิน สามารถแบง 

 เปน สารัตถะเกีย่วกับความรักระหวางพอ-ลูก, ความรักระหวางชาย-หญิง, ความรักตอชาติบาน 
เมือง 

1.3.2.1.1 สารัตถะเกี่ยวกบัความรักระหวางพอ-ลูก  
ความรักคือการเขาใจ คือการเสียสละ ตัวอยางเชนนาเรืองที่รัก 

กุหลาบจึงเสียสละไมแตงงานใหมกับนารุงโดยอยูเปนโสดมาตลอดเพราะกุหลาบไมเห็นดวยกับการ
แตงงานใหม ของพอ 
  ตัวอยางจากเรื่อง  คือตอนที่นารุงไดเลาถึงเรื่องราวของตนกับพอของกุหลาบให
สุบินฟงวา 

ภายหลังมา นากับพี่เรืองเตรียมที่จะแตงงาน แตกุหลาบไมเห็นพรอมที่จะใหพอตนมี
เมียใหมโดยเห็นวาเปนการทรยศตอแมตน ดวยความรักลูก พ่ีเรืองก็พอใจเปนมายตลอดมา 

                      ( น.74 ) 
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 และตัวอยางจากตอนที่สุบิน ไดพูดถึงพอของกุหลาบ ใหกุหลาบฟงเมือ่อยูดวยกนัสอง
คนในปาวา 

“..... เพราะรักและสงสารลูก แกไดละทิ้งอะไรทุกอยาง พอใจเปน พอมายมาเปน
ระยะเวลากวาสิบป.....” 

                   ( น. 83 ) 
 ตัวอยางอกีตอนหนึ่ง เมื่อหลังจากที่กุหลาบไดฟงสุบินอธิบายถึงเรื่องของพอตัวเองกบันา
รุงแลว กหุลาบก็เขาใจและไดทําตัวเปนแมส่ือ ใหพอตวัเอง เพื่อเปนการแสดงความรกั ความกตัญู
ตอผูมีพระคุณ 

วันถัดมา นารุงไดมาแสดงความขอบคุณตอชายหนุมเราดวย แก บอกเขาวา: 
“กุหลาบเปนคนพูดเรื่องราวทั้งหมดนี้ แลวทําตัวเปนแมสื่อ ใหพอตัวเอง” .... 

                      ( น. 89 ) 
 1.3.2.1.2 สารัตถะเกี่ยวกบัความรักระหวางชาย-หญิง 
 ความรักคือการเขาใจ คือการเสียสละ แมไมสมหวังกไ็มโกรธหรือ
อิจฉาริษยา ตวัอยางเชน ความรักที่นารุงและนาเรืองมีตอกัน อยางจริงใจ จึงเขาใจและเสียสละ นารุง
เขาใจและเสียสละ ไมไดโกรธหรืออิจฉาริษยา  
 ตัวอยางจากเรือ่งตอนที่นารุงเลาถึงเรื่องของแกกับพอของกุหลาบใหสุบินไดฟงวานารุง
ไดเสียสละความรักของตนมาตลอด  

….. “ตอนพี่เรืองไดมาหมูบานนี้แรกๆ นากับแมของกุหลาบเปนผูดูแลรักษาโรคให
แก   นาและพี่เรืองมีความสนิทสนมกันกวาแมของกุหลาบ แตดวยความตองการสนองคุณผูที่
ไดชวยสงเคราะหชีวิตตนเอง พ่ีเรืองก็หันไปรักแมของกุหลาบที่มีพอเปนหมอยา  ในตอนที่
กุหลาบอายุได 2 ขวบ แมนางก็ตายดวยความเจ็บปวย นาก็ชวยรับผิดชอบในครอบครัวแก
พรอมทั้งดูแลกุหลาบไวเหมือนลูก  ภายหลังมา นากับพี่เรืองเตรียมที่จะแตงงาน แตกุหลาบไม
เห็นพรอมที่จะใหพอตนมีเมียใหมโดยเห็นวาเปนการทรยศตอแมตน  ดวยความรักลูก พ่ีเรืองก็
พอใจเปนพอมายตลอดมา ทําใหความปรารถนาของพวกนาถูกขัดขวาง แตนายังรักและคบหา
พ่ีเรืองอยูเปนนิจ ไมเคยมีใจถือโกรธหรืออิจฉารษิยาอะไรเลย ทั้งตอนแมของกุหลาบยังมีชีวิต
อยูก็เหมือนกับในตอนนี้ดวยเหมือนกัน”  

                      ( น. 74 ) 
 สวนนายแดน ผูเคยเปนคูหมั้นและเปนผูซ่ึงมีความรักตอกุหลาบ อยางรุนแรง และ
พยายามทําทกุอยางเพื่อใหไดกุหลาบมาเปนของตัวเอง ถึงแมจะเคยทําผิดแตในที่สุดเขาก็กลับใจ 
และเขาใจ เสียสละ กลับตัวเปนคนดี หนัมาทํางานเพื่อชวยพัฒนาหมูบาน 

นายแดนยืนเงียบครูหนึ่ง แลวพูดขึ้น :  
-พ่ีมานี่ ไมมีความคิดรายหรอก พ่ีมาขอโทษทั้งสองคนกับการกระทํา 
ความผิดที่ไดทําผานมา ต้ังแตวันนี้ตอไปพี่จะพยายามแกตัวขึ้นอีกครั้ง  
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พูดจบ นายแดนเดินไปใกลกุหลาบและสุบิน จับมือของคนทั้งสองวางทับกันแลว
พูดขึ้น :  

- ผมขอมอบนองกุหลาบใหพ่ีแลว วันหลังหากพี่กลาทํารายนาง ผมจะไมโอนออน 
ใหพ่ีหรอก ผมลาแลวจบคําพูด เขาเดินออกไป ทิ้งใหสุบินและกุหลาบยืนมองหนากันอยาง
ยินดีในใจ เห็นนายแดนไดแกตัวและเขาใจในความจริง               ( น.126 )
   

 1.3.2.2  สารัตถะเกี่ยวกับการดําเนินชวีิต      
  1.3.2.2.1 ตนเปนที่พึ่งแหงตน เราตองพึ่งตัวเองกอนที่จะขอความชวยเหลือ
จากผูอ่ืน ตวัอยางของสารัตถะนี้เห็นไดอยางดีจากการที่ชาวคุมนิมมติเขาใจถึงความจริงขอนี้จึงได
รวมมือกันชวยเหลือตนเองในการพัฒนาหมูบาน โดยไมไดรอรับการชวยเหลือจากทางการ และใน
ที่สุดหมูบานของพวกเขาก็เจริญรุงเรือง เพราะความ รวมมือรวมใจกนั พึ่งพาตนเอง ของชาวบาน
นั่นเอง  
 จากเรื่องเปนตอนที่สุบินอธิบายใหชาวบานรูและเขาใจเรื่องการพึ่งตนเองเพื่อชวยกนั
พัฒนาหมูบาน 

-ขอขอบคุณนองแดน ที่มีความคิดดีๆ และมีขอสงสัยที่แตกตางในการประชุมสําคัญ
นี้  ผมขอตอบพอแมพ่ีนองอีกครั้งวา หากรูปจําลองปูตา  ที่มีแตหินหรือดินหนึ่งกอนต้ังอยู
กลางทุง แลวมีผูใดบางจุดธูปบูชา? อยางนอยก็ตองมีสถานที่สํารวม มีกุฏิ  เหมาะสม จึงจะ
มีเขาเขาไปจุดธูปบูชา เอาของถวายไปถวายตามพิธี กอนจะอยากใหเขาชวย เราก็ตองทํา
อะไรสักอยางหนึ่งใหปรากฏออกมาเปนรูปรางขึ้นเพื่อใหเขามองเห็นวาเราไดอุตสาหะ 
พยายาม ชวยตนเองไปกอนแลวน้ัน เขาจึงจะชวยเราได  หากเรายังนอนเงียบไมไดทําอะไร
เลย  แลวรูจักแตรองเรียกใหเขามาชวย แลวมีใครเขามีใจอยากชวยเรานั้น? แมในธรรมคํา
สอนของพระก็ไดบอกวา  “อัตตาหิ  อัตโนนาโถ” แปลวา  “ตนเปนที่ พ่ึงแหงตน” มี
ความหมายวา “เราตองชวยตัวเรากอน กอนจะอยากใหคนอ่ืนมาชวยเรา”  ดังนี้ ขอพอแมพ่ี
นองรวมมือกันเพื่อหมูบานและคุมของเรา  

                    ( น. 102 ) 
 1.3.2.2.2  การกตัญูรูคุณ ตอผูมีพระคุณและตอแผนดินเกดิ ตัวอยางที่
แสดงใหเห็นสารัตถะนี้ไดอยางดีนัน้ อยางเชน ตอนทีสุ่บินไดชักชวนเพื่อนอีก 3 คนใหชวยกนั
พัฒนาหมูบานเพื่อเปนการตอบแทนชาวบานที่ชวยชีวิตพวกเขาและเปนการแบงเบาภาระของ
รัฐบาลในการพัฒนาบานเมอืง ดังตัวอยาง 
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- เราทุกคนมีชีวิตรอดขึ้นมาอีกก็เพราะคนหมูบานนี้ ดังนั้นเราควรพากันทําอะไร
อยางหนึ่งชวยพวกแกคืนเปนการรูคุณและตอบแทน อีกอยางหนึ่งไดชวยแบงเบางาน ของ
รัฐบาลอีกดวย ในการพัฒนาดินแดนยากไรที่หางไกลนี้ ผมไดแตคิดวา : “ในหนึ่งชีวิตของ
ตน คนเราแตละคนหากสามารถทําได ควรทําอะไรอยางหนึ่งใหมีประโยชนตอสังคมใน
ชาติ” 

                     ( น.91 ) 
 

 1.4 ฉาก 
 ฉากในนวนิยาย หมายถึง สถานที่ และเวลาที่เร่ืองนั้น ๆ เกิดขึ้น สวนสถานที่และเวลา 
อาจหมายความแคบเฉพาะหอง ๆ หนึ่ง หรือกวางขวางทั้งประเทศหรือโลกก็ได การสรางฉากที่ดี
ตองคํานึงถึงความถูกตองแมนยํา การใชฉากใหสอดคลองกับการดําเนินเรื่อง ซึ่งจะทําใหเนื้อเร่ือง
นาสนใจยิ่งขึ้น ในบางกรณี ฉาก มีบทบาทเสมือนเปนตัวละครดวยตัวหนึ่งในโครงเรื่อง คือมี
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรม ของตัวละครในเรื่อง4 
 ในเรื่องกหุลาบ สุบิน ผูแตงไดบรรยายฉากไดอยางดี มีความชัดเจน และสอดคลอง มี
ความเหมาะสม โดยฉากในเรื่องกลาวถึงหมูบานในชนบท ที่จังหวดัพระวิหาร ที่อยูหางไกลความ
เจริญของประเทศกัมพูชาปจจุบัน  
 ตอไปนี้เปนตวัอยางฉากบางสวนในนวนยิายเรื่องกหุลาบ-สุบิน ที่ผูแตงไดบรรยายไว
อยางสมจริง ชัดเจน มีความสอดคลองเหมาะสม และนาสนใจ ชวนติดตาม 
  1.4.1  ฉากเหตกุารณตอนเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตก 
  ฉากเหตุการณตอนเกิดอุบัตเิหตุเฮลิคอปเตอรตก จากเรื่องผูแตงไดบรรยายไดอยาง
ตื่นเตน สรางความรูสึกลุน ระทึก สมจริงและยังชวนใหตดิตาม  ดังตวัอยาง 

..... นักบินไดบังคับเฮลิคอปเตอรเลี่ยงจากผืนเมฆดํา ทันใดนั้น ไดมีลมพัดอยางแรง 
ทําใหตัวเครื่องโคลงเคลงและลอยไปตามแรงลม พรอมกันนั้น ฝนก็เริ่มตกอยางหนัก ทําให
ทั่วทองฟามืดสนิทมองหาทิศทางไมเห็น..... 

..... ทันใดนั้น ผูชวยนักบินเรื่องเครื่องยนตก็พูดขึ้น: - เครื่องไมดีแลว ทุกคนระวัง !
สุบินและสําณางกําลังวิตก เมื่อไดยินเสียงรองนี้ ก็มองหนากันลอกแลก.......... 

เวลานี้เฮลิคอปเตอรกําลังทิ่มหัวลงทีละนิด ๆ อยูสูงประมาณสี่สิบเมตรจากพื้นดิน 
สาวุธก็รองขึ้น : - กระโดด ! 

                     ( น.48 ) 
  
 
 
                                                 
 4เรื่องเดียวกัน, 110-111. 
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 1.4.2 ฉากเหตกุารณหลังอุบตัิเหตุเฮลิคอปเตอรตก 
 ฉากที่เปนผลลัพธจากเหตกุารณเฮลิคอปเตอรตก คือฉากที่บานของนาเรืองหัวหนา
คุม ที่สุบินนอนรักษาตวัอยู ฉากนี้เปนฉากตอจากเหตุการณเฮลิคอปเตอรตก มีความสมจริงผูแตงได
สรางฉากไดอยางนาสนใจ ดงัตัวอยาง 

บนบานหลังใหญพอสมควรหลังหนึ่ง สรางสูงจากดิน มีหลังคามุงดวยหญาแฝก เสา
ทําจากตนสัก ผนังและไมระแนงขัดแตะทําจากไมไผ ชายหนุมคนหนึ่งกําลังนอนไม
เคลื่อนไหวอยูบนเสื่อกก  รางกายเขามีบาดแผลอยู  ชายหนุมคนนี้ คือสุบิน  

ครูหนึ่งผานมา สุบินไดขยับตัวและเปลงเสียงแหบหาว :  
 - น้ํา....น้ํา.... 
ชายคนหนึ่งอายุประมาณหาสิบป ผิวสีน้ําตาล พุงออกมาจากหองครัวขางหลัง สีหนา

แกยินดีดวยเห็นคนเจ็บไดรูสึกตัวขึ้นมา  
- น้ํา... 
คนเจ็บสงเสียงทั้งหลับตา  แกประคองคนเจ็บขึ้นใหดื่มน้ําแลวใหนอนลงไปอีกครั้ง 

แลวนั่งขางๆ นั้นดวยความดีใจ  สุบินลืมตาชาๆ มองเห็นอะไรๆ อยูรอบๆ สีจางๆ เขา
หลับตาไปคืน  ครูหนึ่ง เขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เห็นชายสูงวัยผูหนึ่งยิ้มใหเขาก็เริ่มถาม : 

- ผมอยูที่ไหน? 
- อยูบานนา  

       ( น. 55 ) 
 1.4.3 ฉากถ้ําในปาที่สุบินและกุหลาบไปตดิฝนอยู 
 ฉากนี้ผูแตงสรางขึ้นมาเพื่อจะคลี่คลายปมที่ไดสรางไวในตอนแรกใหกุหลาบเขาใจ
สุบินผิด วาเปนคนไมดี ฉากนี้เหมือนใหทั้งสุบิน และกุหลาบไดเปดใจรับกันและกันโดยกําหนดให
กุหลาบเทาแพลง ฝนตกกลับบานไมได เหตุการณแตละเหตุการณรับกันอยางสอดคลองดังตัวอยาง 
เปนตอนที่ผูแตงไดพรรณนาถึงความคิดของทั้งคูเมื่อสบตากันวา 

กุหลาบจองมองหนาสุบิน ตาตอตาประทะกันไดเกิดเปนกระแสรุนแรงอยางหนึ่ง 
ภายใตแสงสวางจากกองไฟ สุบินจองมองหนากุหลาบไมวางตา เพิ่งตอนนี้แหละ ที่เขามี
โอกาสมองดวงหนาสวยงามจับใจของกุหลาบ นางมีผมยาวหยักเปนคลื่นดําเหมือนถานดิน 
ดวงหนารูปไข คิ้วเล็กดําสนิทโกงเหมือนคันศร แกวตาดําเหมือนนิลกลม จมูกเล็กแหลม 
ริมฝปากสีดอกบัว  เต็มไปดวยมนตเสนห  แกมทั้งสองเต็มอิ่มเปลงปลั่งงามเหมือน
พระจันทร เวลายิ้มแตละครั้งปรากฏลักยิ้มทั้งสองขาง สวนกุหลาบ เมื่อมองตรงแกวตาคม
ใสของสุบิน หญิงสาวเหมือนมีความรูสึกแปลก ๆ บอกไมถูก ไมสามารถจองมองตอไปได
อีก คนทั้งสองตางก็กมหนา 

          ( น. 81 ) 
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 1.4.4 ฉากการตอสูระหวางสบุินและแดน 
  ฉากการตอสูนี้ผูแตงกําหนดใหเปนฉากจบความขัดแยงระหวางสุบินและแดน         
ผูแตงไดใชการตอสูซ่ึงก็สอดคลองกับลักษณะนิสัยแดนซึ่งเปนคนชอบใชกําลัง จึงคิดตัดสินปญหา
ดวยกําลัง แตในที่สุดแดนก็เพล่ียงพลํ้าและไดรับการชวยเหลือจากสุบิน ดังตัวอยาง 

- ไมตองพูดอะไรมากหรอก ตอนนี้มีคนหนึ่ง ตองไมมีอีกคนหนึ่ง เขามา ยังยืนทํา
อะไรอีก พูดแลวนายแดนเดินไปหาสุบิน สุบินเดินถอยหลังพรอมคําพูด :  

- ฟงพี่พูดกอน พ่ี.... 
ไมทันไดจบคําพูดของตน นายแดนโผเขาตอยสุบินทั้งออนเปลี้ย เตะดวย ถีบดวย

....... เห็นโอกาสดี นายกระโดดมาถีบสุบินดวยวัตถุประสงคใหเขาตกเหวตายแตทีเดียว แต
สุบินหลบอยางเร็วทําใหนายแดนเสียหลัก รางตกลงไปในซอกเขา รองเสียงหลง “อา ! ชวย
ดวย!”...... 

....... ตัดใจไมไดที่จะเห็นเขาตายและไมชวย สุบินไปหาเถาวัลยมาโยนใหนายแดน
โหนขึ้นมา ขึ้นมาถึงปากเหวนายแดนก็หมดแรง เขาของเรายื่นมือใหนายแดนจับแลว
พยายามดึงขึ้น สุบินยืนดูอยูครูหนึ่ง แลวกาวเทาออกจากที่นั้น ทิ้งใหนายแดนนั่งหอบแต
ลําพัง ทั้งกําลังคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ตนไดทําผานมา โดยเฉาพะอยางยิ่งการกระทําครั้ง
สุดทายเมื่อกี้นี้ 

                    ( น. 118 ) 
 1.5 ตัวละคร 
 ตัวละคร คือ ผูมีบทบาทในเนื้อเรื่อง จะเปนคนหรือเทียบเทาคนก็ได โดยคิดและมี
พฤติกรรมอยางคน ผูแตงจะเปน “ผูสราง” ตัวละครโดยการกําหนดชื่อ รูปราง หนาตา เพศ วัย นิสัย
ใจคอ บุคลิกภาพ บทบาท ความคิดอาน การศึกษา ประสบการณและ กําหนดโชคชะตาตัวละครนั้น 
ๆ ใหเหมือนมนุษย หรือใกลเคียงที่สุด ใหสอดคลองกับโครงเรื่องและเนื้อเรื่องที่แตงขึ้น แตจะตอง
ไมใชมนุษยจริงคนใดคนหนึ่ง มิฉะนั้นจะกลายเปนบุคคลจริงในจดหมายเหตุ ในชีวประวัติ หรือใน
ประวัติพงศาวดาร5 
 การพิจารณาตวัละครนั้น แนวทางที่พจิารณาคือลักษณะนิสัยตัวละครวา ตัวละครใดบาง
เปนตัวสําคัญทําใหเนื้อเรื่องมีรสชาติขึ้นจนเรียกไดวาเปน “ตัวเอก” ของเรื่อง ผูเขียนสรางตัวละคร
ใหมีลักษณะนสัิยเชนไร มีลักษณะนิสัยแบบคงที่หรือเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของตัวละครเปนไปอยางสมเหตุผลหรือไม ขอสําคัญคือตัวละครทุกตัวตองมีลักษณะ
สมจริงในดานบุคลิกภาพ บทสนทนา ช่ือ และสภาพจิตใจ6 

                                                 
 5เรื่องเดียวกัน, 111-112. 
 6สิทธา พินิจภูวดล, ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณสําหรับครู) หนวยที่ 9-15, 649. 
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 ตัวละครในเรื่องกุหลาบ สุบินแบงเปน 3 ประเภท คือตัวละครเอก ตัวละครราย และตัว
ประกอบ 
  1.5.1 ตัวละครเอก  
  1.5.1.1 สุบิน  
 เปนตัวละครเอกของเรื่อง ไดรับการอุปการะเลี้ยงดู จากหลวงตา ตั้งแตยังเด็ก โดย
ช่ือของเขานี้ หลวงตาเปนผูตั้งใหโดยสืบเนื่องมาจากความฝนของทาน เปนชายหนุม หนาตาดี อายุ
ประมาณสามสิบป รางสูงโปรง ผิวคลํ้า มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญูกตเวที มีความรักชาติ
บานเมือง มีใจอดทน สูงานทุกอยาง รูจักดีช่ัว ประพฤติดี มีคุณธรรม รูจักชวยผูอื่นที่ดอยกวา รัก
เพื่อนพอง ไมมีจิตคิดแคน มีความเปนผูนําสูง เรียนจบการศึกษาและไดรับปริญญาบัตรดานวิศวกร  
และเปนผูนําในทําโครงการพัฒนาหมูบานนิมมิตจนหมูบานเจริญรุงเรือง 
 ตัวอยางตอนทีผู่แตงไดบรรยายถึงลักษณะของสุบินในวนัจบการศึกษาคือ 

นักศึกษาหนุมคนหนึ่ง มีอายุประมาณสามสิบป รางสูงโปรง ผิวคล้ํา ไดเดินออกจาก
หองประชุมนักศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตร มายืนอยูที่สนาม มองไปที่นักศึกษารวมรุน
เดียวกันที่มีพ่ีนองมารับ ผิดกับตนที่ไมมีใครเขามารวมยินดี ...... 

......... เมื่อไดยินคําถามนี้ เราจึงรูวานักศึกษาหนุมคนนี้ช่ือสุบิน  ช่ือนี้ เปนช่ือที่
พระสงฆรูปนี้ไดต้ังใหเขา  

               ( น.50-51 ) 
 ตัวอยางตอนที่ผูแตงไดบรรยายถึงลักษณะนิสัยของสุบินวาเปนผูที่ถูกเลี้ยงดูมาอยางดี 
เปนคนมีธรรมจริยธรรมดีงาม อดทน สูงานทุกอยาง  

ในระยะเวลาสามสิบปในการดําเนินชีวิต เขาไดรับการสั่งสอนอบรม ฝกหัด 
ตักเตือนจากทานสม่ําเสมอ ทุกเวลา ดวยเหตุนี้แลวทําใหสุบินเปนเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมดี
งาม มีใจอดทนพยายามตอสูในการศึกษาและการงานทุกอยางจนกระทั่งไดรับความสําเร็จใน
การดําเนิน 

ชีวิตของตน ทานไดแตสอน ฝกหัดใหสุบินรูจักรักชาติบานเกิด รูจักดีช่ัว ประพฤติดี 
มีคุณธรรม  รู จั กชวยคนยากจนและคนออนแอ  รู จั กอยู รอดดวยการตอสู กับ ชี วิต 
อุตสาหพยายามและรักการงาน ชีวิตคือการตอสู มีแตการตอสูและอดทนพยายามเทานั้นจึงจะ
สามารถสําเร็จทุกงานได 

                      ( น. 50 ) 
 สุบินเปนคนกตัญูรูคุณ ทั้งตอผูมีพระคุณตอตนและทั้งตอประเทศชาติบานเมือง ดัง
ตัวอยางบทสนทนาในเรื่องตอนที่สุบิน กลาวกับหลวงตา และนาเรือง คือ 

“อะไร ๆ ที่กระผมไดรับความเมตตามาถึงวันนี้ ก็เนื่องจากความชวยเหลือเมตตา
ของหลวงตาดวยเหมือนกัน นี่เปนบุญคุณอันยิ่งใหญมหาศาลที่กระผมไมอาจลืมไดเลย” 

                    ( น.49 ) 
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หลังจากไดรูวา ชายเจาของบานเปนผูชวยเหลือชีวิตตน สุบินยกมือไหวพรอมกลาว
วาจา :  

- ผมขอขอบคุณคุณนา ที่ไดชวยชีวิตผม 
                     ( น. 56 ) 
 หรือจากตอนหนึ่งที่กลาวถึงความคิดของสุบินที่จะรวมมือกับเพื่อนทั้งสามคนที่จะทํา
ความสะอาดชุมชม และสรางหองน้ํา ใหชาวบานเพื่อตอบแทนที่พวกเขาไดชวยชีวิตสุบินและเพื่อน
ใหพนจากความตาย ก็แสดงใหเห็นถึงความเปนคนกตัญูของสุบินดังตัวอยาง 

..... ทุกคนพอใจกับความคิดสุบิน สาวุธกับสารัตไดตกลงวาจะชวยเขาในงานนี้ เปน
การตอบแทนชาวบานที่ไดชวยสงเคราะหชีวิตพวกเขาใหรอดพนจากความตาย ใหมีชีวิตใหม
รอดอยูบนแผนดินใหมนี้ 

          ( น. 63 ) 
 และอีกตวัอยางที่แสดงใหเหน็วาสุบินเปนผูมีความกตัญูตอผูมีพระคุณและตอชาติ
บานเมืองคือจากตอนที่สุบินไดบอกถึงโครงการพัฒนาหมูบานแกเพื่อนทั้งสามของเขาดังนี ้

-  เราทุกคนมีชีวิตรอดขึ้นมาอีกก็เพราะคนหมูบานนี้ ดังนั้นเราควรพากันทําอะไร
อยางหนึ่งชวยพวกแกคืนเปนการรูคุณและตอบแทน อีกอยางหนึ่งไดชวยแบงเบางาน ของ
รัฐบาลอีกดวย ในการพัฒนาดินแดนยากไรที่หางไกลนี้ ผมไดแตคิดวา : “ในหนึ่งชีวิตของ
ตนคนเราแตละคนหากสามารถทําได ควรทําอะไรอยางหนึ่งใหมีประโยชนตอสังคมใน
ชาติ” 
                                    ( น. 91 ) 
สุบินเปนคนทีม่ีจิตใจดีไมคิดรายตอใคร แมจะถูกทํารายและฝายตรงขามประกาศเปน

ศัตรูแตเมื่อเหน็เขาตกที่นั่งลําบาก สุบินกช็วยเหลือ จากตัวอยางในเรื่องตอนที่แดนนัดสุบินไปเพือ่
ตัดสินปญหา แดนนัน้ใชกาํลังทํารายขณะที่สุบินไดแตปดปอง จนเมื่อแดนพลาดตกลงไปในซอก
เขา สุบินก็ชวยแดนขึ้นมา ดงัตัวอยาง 

 
ตัดใจไมไดที่จะเห็นเขาตายและไมชวย สุบินโผไปหาเถาวัลยมาโยนใหนายแดน

โหนขึ้นมา ขึ้นมาบนปากเหวนายแดนก็หมดแรง เขาของเรายื่นมือใหนายแดนจับแลวพยายาม
ดึงขึ้น สุบินยืนดูครูหนึ่ง แลวกาวเทาออกจากที่นั้น..... 

                   ( น.124 ) 
  1.5.1.2  กุหลาบ  
 เปนลูกสาวของนาเรือง  หัวหนาคุมผู ซ่ึงไดชวยชีวิตสุบินไวจากเหตุการณ
เฮลิคอปเตอรตก กุหลาบเปนหญิงสาวชาวบาน อายุ 17 ป มีผมยาวหยักเปนคล่ืนดําเหมือนถานดิน 
ดวงหนารูปไข คิ้วเล็กดําสนิท โกงเหมือนคันศร แกวตาดําเหมือนนิลกลม จมูกเล็กแหลม ริมฝปากสี
ดอกบัว แกมเต็มปล่ังเหมือนพระจันทร เวลายิ้มมีลักยิ้ม สูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง ผิวคลํ้าสวยสด 
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รางเล็ก สวยงาม มีทาเดินนวยนาดชวนมอง และมีความงดงามทั้งกริยามารยาท เปนกําพราแมตั้งแต
ยังเล็ก มีคูหมั้นที่พอแมของทั้งสองฝายไดหมั้นหมายไว ช่ือแดน ในตอนแรก ดวยความเขาใจผิด
กุหลาบจึงไมคอยชอบสุบินนัก เพราะคิดวาเขาเปนคนไมดี แตตอมาเมื่อรูวาเขาใจผิด และไดใกลชิด
กัน กุหลาบและสุบินก็ไดชอบพอกัน จนทั้งคูไดหมั้นหมายกัน  
 ตัวอยางที่ผูแตงไดบอกลักษณะของกหุลาบโดยทางออมคือพรรณนาผานตัวละครอืน่ซึ่ง
คือสุบิน ในตอนที่ทั้งคูสบตากันในถํ้าเมื่อหลบฝนอยูในปา ดังนี ้

..... เพิ่งตอนนี้แหละ ที่เขามีโอกาสมองดวงหนาสวยงามจับใจของกุหลาบ นางมีผม
ยาวหยักเปนคลื่นดําเหมือนถานดิน ดวงหนารูปไข  คิ้วเล็กดําสนิทโกงเหมือนคันศร แกวตา
ดําเหมือนนิลกลม จมูกเล็กแหลม ริมฝปากสีดอกบัว  เต็มไปดวยมนตเสนห แกมทั้งสองเต็ม
อิ่มเปลงปลั่งงามเหมือนพระจันทร เวลายิ้มแตละครั้งปรากฏลักยิ้มทั้งสองขาง  

                      ( น. 81 ) 
 หรืออีกตัวอยางหนึ่งที่ผูแตงไดกลาวถึงลักษณะของกุหลาบวาเปนผูมีใบหนาสดสวย 
ทางออมโดยผานความคิดของสุบิน เมื่อตอนที่สุบินไปพบกุหลาบและเพื่อน ๆ เลนน้ําในคลองอยาง
บังเอิญวา 

...... ในหมูหญิงสาวทั้งสี่ สุบินติดใจกวาคนอื่นที่หญิงสาวคนหนึ่งที่อยูตรงกลาง มี
ใบหนาสดสวยพรอมทั้งยิ้มแกมปริ ทําใหเขามองดูลืมตัวลืมหายใจ เขาคิดในใจวา : “อยู
กลางปาเขา ไฉนมีหญิงสาวที่รูปสวยสดงดงามอยางนี้หรือไมก็เปนเทพอัปสรลงมาจาก
เบื้องบนมาเลนน้ําอยูในถิ่นกันดารเหมือนในตํานานเรื่องเลา ?” 

                    ( น. 66 ) 
 กุหลาบมีคูหมั้นแลว คือแดน ซ่ึงเปนคูหมั้นที่พอแมของทั้งสองฝายไดสัญญากันไว 
ตัวอยางจากเรื่อง ในบทสนทนาของสุบินกับสําณางตอนที่สําณางเห็นกุหลาบในครั้งแรกคือ 

 
- กันก็ไดรูไมนานเทาไรเหมือนกัน แตนางมีคูหมั้นแลว 
- พุทโธ ! คูหมั้นยังไง ? 
- พอแมของทั้งสองฝายไดสัญญากัน     
                    ( น. 75 ) 

หรือจากการบรรยายของผูแตงในตอนที่สุบินเดินกลับบานกับนารุงกท็ําใหทราบ
วากุหลาบนั้นเปนคูหมั้นกบัแดน ซ่ึงพอแมของทั้งสองฝายไดสัญญาแกกัน ดังตวัอยาง 

...... สุบินเพิ่งไดรูวานายแดนกับกุหลาบเปนคูรักที่พอแมของทั้งสองฝายไดสัญญา
แกกัน 

                    ( น. 74 )
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 1.5.2 ตัวละครราย  
  1.5.2.1  แดน   
  เปนคูหมั้นของกุหลาบ รักกุหลาบมาก มีความอิจฉาริษยา อารมณรุนแรง ชอบใช
กําลัง มุทะลุ ใจรอน ขี้โมโห ขี้โม ไมมีเหตุผล พูดจาไมเพราะ เปนคนแข็งขันในการทํางาน กินเยอะ 
เปนคนมีรูปรางเตี้ย แข็งแรง อวนลํ่า อายุประมาณสิบเกาป หนาดําสนิท สูงประมาณหนึ่งเมตรหก
สิบเซนติเมตร แดนไมชอบสุบินเพราะคิดวาเขาจะมาแยงกุหลาบไป เมื่อเห็นวาตนและดอยกวาสุบิน 
บวกกับแรงยุจากเพื่อน ทําใหแดนหลอกกุหลาบไปเพื่อจะทําใหกุหลาบตกเปนของตน  แต
แผนการณไมสําเร็จเพราะสุบินมาชวยกุหลาบไวทัน หลังจากนั้นกุหลาบไดถอนหมั้นกับเขา แดนจึง
นัดสุบินไปพบเพื่อตอสูกัน เขาพายแพและยังถูกสุบินชวยเหลือไวอีก ทําใหแดนกลับใจ หันมาเปน
คนดี ชวยเหลืองานพัฒนาหมูบาน 
 ตัวอยาง จากเรื่องตอนที่แดนเห็นกุหลาบอยูบนหลังสุบนิ แดนก็ไมถามอะไรแตใชกําลัง
กับสุบินเลย ทาํใหเห็นวาแดนเปนคนไมมเีหตุผล และใจรอน ชอบใชกาํลัง 

สุบินพยายามเดินตัดไปหาที่มาของเสียงตะโกน  เสียงดังไดยินยิ่งใกล ไมนานเทาไร
ทั้งสองฝายก็สามารถมองกันเห็น  ครั้นเมื่อเหลือบเห็นกุหลาบอยูบนหลังสุบิน นายแดนพุง
มาอยางรวดเร็ว ขยุมคอเสื้อทั้งที่ไมไดถามอะไรกอนเลย สุบินไมไดเตรียมตัวไวกอนก็ถูก
กําปนหนึ่งของนายแดนลมไปบนดิน ถุงที่สะพายตกจากไหลยากระจายเต็มดิน กุหลาบ
ควบคุมการทรงตัวไมไดก็ลมไปบนดินรอง “โอย!”  ไมหนําใจ นายแดนโผไปจับยกสุบิน
ขึ้นพยายามจะแถมอีกหนึ่งกําปน แตมีสาวุธพุงมาจับมือไว 

        ( น. 85 ) 
ตัวอยาง จากเรื่อง ตอนที่แดนกําลังจะหอมแกมกุหลาบ แลวสุบินมาเห็นโดยบังเอิญจะ

เห็นไดวาแดนเปนคนใจรอน พูดจาไมเพราะ ระงับอารมณไมอยู 
  

สุบินไมมีความประสงคจะรบกวนคูหมั้นนี้หรอก แตเขาไดเขามาเห็นโดยบังเอิญ 
ตอนกาวเทาออกไปคืนก็ชนกับกอนหินจนจะลม พอดีนายแดนหันมาเห็น สุบินก็หยุดอยูเฉยๆ 
กับที่ พูดขึ้น :  

- ขอโทษ พ่ีไมไดต้ังใจหรอก  
นายแดนกําลังโกรธพอดีดวย พูดทั้งที่โกรธ :  
- ไอคนจังไร ไอคนกอกวน ไอ..... 
- พ่ีแดน! 
กุหลาบรองขัดจังหวะคําพูดนายแดน เพราะนางไมพอใจและไดยินคําพูดที่ไม

เหมาะสมเหลานี้ทั้งหมด   
 ( น. 87 ) 
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และอีกหนึ่งตัวอยางจากเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงความเปนคนใจรอนและมุทะลุของแดน
ขณะที่เขาแพการแขงขันดันสากในวันเฉลิมฉลองปใหม 

นายแดนโกรธดวยอายดวย ลุกขึ้นยืนทั้งตัวเปอนดิน จองมองสุบิน หนาเกือบเปนสี
เลือด แลวโผเขามา ทั้งรองขึ้น :  

-ไอช่ัว (ไอระยํา) ! แกใชกลโกง 
                   ( น.121 )

  
 1.5.3 ตัวประกอบ 
   1.5.3.1 หลวงตา  
 เปนพระสงฆมีอายุประมาณหกสิบพรรษาเศษ เปนผูอุปการะเลี้ยงดู สงเสีย ใหการ
อบรมสุบิน ตั้งแตยังเปนทารก ทานไดอบรมเล้ียงดูใหสุบินเปนผูมีจริยธรรมดีงาม เปนคนด ี
  ตัวอยางในเรื่องกลาวถึงหลวงตาวามีอายุประมาณหกสิบพรรษาเศษ กําลังฉันอยู
ตอนที่สุบินกลับมาจากพิธีรับประกาศนยีบัตร 

บนกุฏิ พระสงฆรูปหนึ่งมีอายุประมาณหกสิบพรรษาเศษ กําลังฉันอยู แตสนทนา
ดวยกันกับพระอาจารยรูปหนึ่งที่นั่งใกลๆ นั้น  เมื่อเห็นนักศึกษาหนุมเดินเขามา ทานก็ได
กลาว : 

-ออ! กลับมาแลวหรือ สุบิน       
            ( น. 49 ) 
หลวงตาเปนผูส่ังสอนอบรม ตักเตือนสุบินใหเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรมดีงาม 

ดังตัวอยาง 
ในระยะเวลาสามสิบปในการดําเนินชีวิต เขาไดรับการสั่งสอนอบรม ฝกหัด 

ตักเตือนจากทานสม่ําเสมอ ครบทุกเวลา ดวยเหตุนี้แลวทําใหสุบินเปนเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมดีงาม มีใจอดทน..... 

          ( น. 50 ) 
 
 1.5.3.2 สําณาง  
 เปนชายหนุมรูปรางงามสงา เปนเพื่อนสนิทของสุบิน อยูในครอบครัวนักธุรกิจที่รํ่ารวย 
เขาไดเปนคนมีการศึกษาสูงไดไปเรียนวิชาแพทยที่ประเทศฝรั่งเศส คูไปกับการเรียนสาขา
เศรษฐศาสตรดวย สําณางเปนผูพาสุบินขึ้นเฮลิคอปเตอรเพื่อจะไปเที่ยวเสียมเรียบ แตเกิดอุบัติเหตุ
ตกเสียกอน เขาไดรับบาดเจ็บมากกวาเพื่อนคือขาหัก บวม ตองรับการรักษาประมาณ 4-5 เดือน  
 สําหรับสําณางผูแตงกําหนดใหเขามีบุคลิกลักษณะที่ขัดแยงกัน คือเขาไดเรียนรูวิชาแพทย
ถึงฝรั่งเศส แตเมื่อตัวเองไดรับบาดเจ็บ สําณางกลับฟมูฟาย อยางไรสติคิดตริตรอง โดยไมไดใช
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ความรูที่ไดรํ่าเรียนมา วิเคราะหอาการของตัวเองเลย สําณางแสดงออกอยางชัดเจนวาชอบกหุลาบ 
แตก็ไมไดมีจติริษยาสุบินเลย 
 ตัวอยางจากเรือ่งตอนที่กลาวถึงสําณางวาเปนเพื่อนสนิทกับสุบินและเปนคนที่อยูใน
ตระกูลรํ่ารวย ไปเรียนวิชาแพทยและเศรษฐศาสตรที่ฝร่ังเศส 

หนุมสําณางเปนเพื่อนสนิทกับสุบินที่เรียนอยูวิทยาลัยดวยกัน เขาทั้งสองรักใคร
ผูกพันกันเหมือนพี่นอง และชวยเหลือกันไปมาอยูเสมอในการเรียน  จริงอยูที่สําณางมีชีวิต
อยูในตระกูลคนรวย เปนครอบครัวนักธุรกิจ แตสําณางไมเคยดูถูกดูแคลนสุบินที่เปนเด็ก
เติบโตดวยขาววัดเลย  

หลังจากเรียนจบมัธยมศึกษา เขาทั้งสองก็ไดเรียนแยกกัน โดยสุบินเลือกเอาสาขา
เกษตรกรรมและเทคโนโลยี เปนวิศวกรชํานาญดานชนบทที่เปนความตั้งใจของเขา  สวน
สําณาง ไดออกไปเรียนวิชาแพทยในประเทศฝรั่งเศสตามความตองการของพอแมเขา  อยูที่
นั่น สําณางก็ไดเรียนสาขาเศรษฐศาสตรเพิ่มเติมอีกดวย  แมวาเขาทั้งสองเรียนวิทยาลัยตาง
แยกไกลจากกันและเรียนสาขาวิชาเอกไมเหมือนกัน แตเขาไดติดตอกันอยางสม่ําเสมอ 
จนกระทั่งไดเรียนจบทุกคน  

  ( น. 51 ) 
 สําณางเปนคนที่มีบุคคลิกขัดแยงอยูในตัว ผูแตงกําหนดใหสําณางเรียนวิชาแพทยแต
เมื่อตนตกอยูในสภาพผูปวย สําณางกลับตีโพยตีพาย โดยที่ไมไดใชวิชาความรูที่มีคิดไตรตรองหรือ
วิเคราะหอาการของตนเองเลย ดังตัวอยางบทสนทนาของสําณางเมื่อเห็นสุบินครั้งแรกหลังจาก
ประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตก 

...... ครั้นเมื่อเห็นสุบิน สําณางรองไหเหมือนเด็กนอย : 
- ไอบิน ขากันหักแลว ชาตินี้กันกลายเปนคนพิการแลว ฮือ....ฮือ.... ไอบิน ชวยกัน 
ดวยกันไมอยากมีชีวิตอยูหรอก ฮือ..... ฮือ....    

                     ( น. 59 ) 
 สําณางเปนชายหนุมนักเรียนนอก สังเกตุไดจากบทสนทนาและคําที่สําณางใชพูด 
ตัวอยางเชน ตอนท่ีสําณางชวนสุบินไปเสียมเรียบและไดบอกแกสุบินวาจะเดินทางโดย “เอลีกู” ซ่ึง
มาจากคําภาษาฝรั่งเศสวา he’licopte’ere ( เฮลิคอปเตอร ) ซ่ึงเปนการย้ําถึงความเปนักเรียนนอกและ
เปนผูมีการศึกษาของเขา จากตัวอยางบทสนทนาระหวางสําณางและสุบินจะเห็นไดวา สุบินเอง
ไมไดใชคําทับศัพทอยางสําณาง ดังตัวอยาง 
    

- ดีเหมือนกัน แลวเราจะไปยังไงละ 
- เอลีกู ( เฮลิคอปเตอร ) 
- เฮลิคอปเตอร ? 
                    ( น.52 ) 
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  1.5.3.3 สาวุธ และสารัต  
  มีอายุประมาณสี่สิบป ทั้งสองคนเปนผูชวยนักบิน และนักบินที่ขับเฮลิคอปเตอร
ของกองทัพ ที่สําณางและสุบิน ขอโดยสารไปดวย แตเมื่อมีอุบัติเหตุ สาวุธและสารัตก็ไดรับการ
ชวยเหลือจากชาวบานนิมมิต เขาทั้งสองไดชวยสุบิน และชาวบานพัฒนาหมูบานดวย 

เฮลิคอปเตอรไดอุนเครื่องช่ัวครู เสร็จแลวยกตัวชาๆ ขึ้นไปบนอากาศบินมุงไปทิศ
เหนือ  อยูบนอากาศ ยานบินกําลังพุงไปขางหนา ในนั้นบรรทุกคนสี่คน : สุบนิ สําณาง 
และนักบินสองคน คือคนขับกับผูชวยเรื่องเครื่องยนต  นักบินทั้งสอง มีอายุประมาณสี่สิบป 

   ……..…………………………..   
     ผูชวยนักบินมองมาที่ทั้งสอง แลวตอบ :  

- ผมช่ือสาวุธ และนักบินคนขับเพื่อนผมนี้ช่ือสารัต  
          ( น. 53 ) 

 1.5.3.4 นาเรือง  
  เปนหวัหนาคุมนิมมิต และเปนพอของกุหลาบ เปนหมาย อายุประมาณหาสิบป ผิว

สีน้ําตาล ชอบชวยเหลือคน เปนหมอประจาํหมูบาน เปนผูชวยเหลือสุบิน จากอุบัตเิหตุเฮลิคอปเตอร
ตก นาเรืองเคยรับราชการทหาร มีความรูวิชาแพทยแผนโบราณ รูจกัการเดินปา นาเรืองสนับสนุน
และชื่นชมสุบนิอยางเต็มทีใ่นการพัฒนาหมูบาน นาเรืองและนารุงชอบพอกัน แตไมไดครองคูกัน
เพราะกหุลาบไมเห็นดวย คร้ันสุบินชวยพดูให นาเรืองจงึไดแตงงานกบันารุง 

 ตัวอยางบทสนทนาระหวางนาเรืองและสบุิน ทําใหทราบวานาเรืองเคยเปนทหาร 
และไดหลงทางในปาจนไดชาวบานชวยเหลือชีวิตไว จนไดแตงงานกับลูกสาวของคนในหมูบานนี้  

พรอมกันนี้ ชายเจาของบานก็ไดเลาเรื่องของตนดังตอไปนี้ : “เมื่อกอนครอบครัวนา
เปนครอบครัวยากจน  เมื่ออายุสิบแปดป นาไดรับราชการทหาร แลวไดมาเฝาปองกันปราสาท
พระวิหาร ตอสูกับการรุกรานของพวกไทย  แตดวยกําลังทัพเรานอยมาก ไมสามารถชนะพวก
ไทยที่มารุกราน ก็ถูกพวกมันโจมตีใหทัพเราหนีกระจัดกระจายกันหมด  ตัวนามีบาดแผลแลว
ก็หลงทางในปา ขาดขาวขาดน้ําตลอดหลายวันจนสลบไมรูสึกตัว  หลังจากนั้นมา นาไดถูก
ชาวบานชวยเหลือใหรอดมีชีวิตขึ้นมาใหมอีกครั้งและไดมีชีวิตอยูในหมูบานแถบนี้เปนการ
ช่ัวคราว  ทีแรก นาไมรูจักดําเนินชีวิตอยูในแถบนี้เลย แตอยูนานๆ ไปก็เคยชินเหมือนเขา
เหมือนเรา  อีกอยางหนึ่ง นาไดถูกใจรักใครลูกสาวของคนหมูบานนี้  หลังจากไดแตงงาน นาก็
ใชชีวิตอยูที่นี่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ มีระยะเวลากวาสามสิบปแลว”   

 ( น. 57 ) 
 นาเรืองเปนผูมีความรูเร่ืองวชิาแพทยแผนโบราณ และชํานาญการเดนิปา จากตวัอยาง
ตอนที่นาเรืองสัญญาตอหนาทุกคน วาถาขาของสําณางไมดีขึ้นเขาจะหยุดเปนหมอ 

- ถูกแลว นาไดบอกหลายหลายครั้งแลววา ขาหลานจะสามารถเดินไดเหมือนปกติ
อยางแนนอน ใหแตหลานทําใจใหสงบทําอารมณใหดี พักผอนใหไดมาก โดยเฉพาะทนดื่มยา 
แตหลานยังไมยอมฟงคําพูดนา 
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  นาหัวหนาคุมหยุดเล็กนอย แลวพูดรับรอง : 
- บัดนี้นาขอสัญญาตอหนาคนที่อยูที่นี้ ถาขาหลานไมดีขึ้นนาจะหยุดเปนหมอเลย   

ทีนี้หลานพอใจหรือยัง ? 
  ( น. 59 ) 
หรือในตอนทีก่ลาวถึงวานาเรืองไดพาสุบินออกไปหาขดุยาในปา ก็ไดแสดงใหเหน็ถึง

ความเปนผูเชีย่วชาญในการเดินปา และรูจกัยาสมุนไพรเปนอยางดี คือ 
อยูตรงที่ที่นาเรืองเขาไปหาตนยา แกไดแตตัดกิ่งไมหรือทําอะไรอยางหนึ่งใหจําได

งายสะดวกในเวลาออกมาไมใหหลงทาง แกไดบอกสุบินใหเรียนทําสิ่งชวยจําดวยเหมือนกัน 
ยาบางชนิดแกขุดเอาราก บางฟนเอาลําตนหรือก่ิง บางเอาแตเปลือก แลวแกก็บอกเกี่ยวกับช่ือ
ตนยาใหสุบินไดรูจัก แตเขาไมสามารถจําและรูจักไดทั้งหมดหรอก... 

  ( น. 61 ) 
  1.5.3.5 นารุง  
 มีอายุประมาณสี่สิบเศษ เปนคนรักของนาเรือง มีจิตใจซื่อตรงขาวสะอาด ไมมีใจ
อิจฉาริษยา  ดังตอนที่สุบินและนารุงเดนิกลับจากนามาดวยกันและนารุงไดเลาเรื่องของแกใหสุบิน
ฟง จนสุบินแอบยกยองแกอยูในใจ ดังตัวอยาง 

อยูตามทางที่กําลังเดิน คนทั้งสอง พูดคุยกันอยางสนิทสนม ...... 
.......... สุบินแอบยกยองนารุง ที่มีจิตใจซื่อตรงขาวสะอาดกลาพูดเรื่องจริงของตน 

บอกเขาโดยไมมีปดบัง คิดวา ถาเขาสามารถทําอะไรอยางหนึ่งไดในเรื่องนี้ เขาจะชวยแกทันที  
        

                   ( น. 74 )
นารุงมีอายุประมาณสี่สิบเศษ เปนผูปรุงอาหาร สําหรับพวกทีช่วยกันทํานา 
ตัวอยางจากเรือ่ง 

นาคนหนึ่งมีอายุประมาณสี่สิบเศษ กําลังทําอาหาร เมื่อเห็นมีคนเขามาใหมมาถึงก็
เดินมาใกลกุหลาบพรอมถามดวยความอยากรู : 

- คนนี้คือ 
- แขกพิเศษของพอ 
                    ( น. 69 ) 
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 1.6 บทสนทนา 
 บทสนทนา หมายถึงถอยคําในการพูดคุยกันระหวางตัวละครในนวนิยายบทสนทนาจะ
เปนสวนที่ทําใหผูอานไดเขาใจรายละเอียดปลีกยอยตาง ๆ เกี่ยวกับตัวละคร การดําเนินเรื่อง และ
ฉากเปนอันมาก รวมทั้งจะชวยใหการดําเนินเรื่องไมซํ้าซากนาเบื่อหนายอีกดวย7 
 สวนการวิเคราะหบทสนทนา ทําไดจากการพิจารณา บทสนทนานั้นวาชวยในการดําเนิน
เร่ือง ชวยใหรูจักลักษณะนิสัยตัวละคร ตลอดจนความรูสึกและอารมณของตัวละคร และมีความ
สมจริง หรือใหคติ ขอคิด หรือไม โดย บทสนทนาในนวนิยายเรื่องกุหลาบ สุบินเปนบทสนทนาที่
แสดงลักษณะนิสัยใจคอของตัวละครและใชในการดําเนินเรื่องอยางตอเนื่องซ่ึงไดยกตัวอยางไวใน
หัวขอตัวละครแลว 
 

1.7 กลวิธีและเทคนิคในการแตง  
 กลวิธีและเทคนิคในการแตงเปนความสามารถและเปนฝมือของผูแตง ซ่ึงถือเปน
องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของนวนิยาย เพราะนวนิยายจะนาสนใจและสรางความประทับใจ
ใหกับผูอานไดเพียงใด ก็ขึ้นอยูกับกลวิธีและเทคนิคของผูแตง 
 ในการศึกษาวิเคราะหกลวิธีและเทคนิคในการแตงเรื่องกุหลาบ สุบิน แบงออกเปน
การศึกษา กลวิธีเกี่ยวกับผูเลาเรื่อง  การดําเนินเรื่อง การสรางตัวละครในเรื่อง 

1.7.1 กลวิธีเก่ียวกับผูเลาเรื่อง   
ผูเลาเรื่อง ซ่ึงมีความหมายเทากับวา “เร่ืองนี้เลาตามทัศนะของใคร” 8 สําหรับเรื่อง

กุหลาบ สุบินนี้ ผูแตงใชกลวิธีเกี่ยวกับผูเลาเรื่อง คือ ผูแตงเปนผูเลาเรื่องเอง เพราะผูแตงไมแสดงวา
ตัวละครตัวใดเปนผูเลาเรื่อง แตจะบรรยายไปตามเรื่องที่มีตัวละครมีบทบาทตาง ๆ ทั้งที่เปน
เหตุการณและความรูสึกนึกคิดภายในใจของตัวละครแตละตัว เปนผูรูแจงเห็นจริงทุกอยางเกี่ยวกับ
ตัวละคร และนํามาบรรยายไดตามเนื้อเร่ือง  

ตัวอยางเชน ตอนที่ผูแตงบรรยายถึงประวัติของสุบินวาพระสงฆไดพบสุบินระหวางเดิน
บิณฑบาต โดยท่ีกอนนั้นพระสงฆรูปนี้ทานเคยไดฝนเห็นมณีกอนเล็กเหมือนเพชร แตหาไมเห็น
เจาของจึงไดเก็บไว ทานจึงไดเล้ียงดูสุบินไวโดยไดตั้งชื่อตามที่ทานฝนคือ เพชร สุบิน ดังนี้ 

ตอนนี้ เราขอรําลึกถึงการดําเนินชีวิตของหนุมสุบินคนนี้ เพื่อใหมิตรนักอานรู
เกี่ยวกับประวัติของเขา    ณ คืนหนึ่ง พระสงฆองคนี้ไดฝนเห็น ในการเดินบิณฑบาตดวยกัน
กับลูกศิษย ไดพบเห็นสิ่งเล็กๆ สิ่งหนึ่งอยูบนทางสวางวาววับไลกับแสงสวางของกลางวัน 
ทานก็กมไปหยิบขึ้นมาดู เปนกอนมณีเล็กนิดเดียวสีสวางใสเหมือนเพชร  ทานไดมองดูทุกหน

                                                 
 7ประทีป เหมือนนิล, วรรรณกรรมไทยปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : สารสยาม, 2519), 85. 
 8กุหลาบ มัลลิกะมาศ, วรรณคดีวิจารณ, 116. 
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แหง เกรงมีใครสักคนที่ทําหลนจะรองเรียกใหมอบใหเจาของเขาคืน แตรอบๆไมมีคนเลย ก็
เอามาเก็บไว  

ต้ังแตไดฝนเห็นมา ทานไดแตคิดในใจวา นี่เปนลางดีปรากฏใหพบกับอะไรอยาง
หนึ่งเปนแน  เปนจริงดังในความฝน ณ วันหนึ่ง หลังจากไปบิณฑบาตดวยกันกับลูกศิษย ใน
การเดินกลับมาวัด ตามทาง ทานก็ไดยินเสียงรองไหเหมือนที่ไดบอกไวในบทนําตนเรื่องไป
แลว  

ต้ังแตครั้งนั้นมา ทานก็ไดเลี้ยงดูอุมชูทารกนี้ และตั้งช่ือตามที่ฝนเห็น คือ เพชร สุบิน  
มีอุบาสกจํานวนหนึ่งไดมาทําบุญทําทานในวัด เห็นเด็กชายนี้นารักก็ขอเอาไปเลี้ยงทําเปนลูก 
แตทานไมเห็นดวย เพราะเริ่มตั้งแตเก็บเอามาเลี้ยง ทารกนี้สุขสบายในการเลี้ยงดูไมเจ็บปวย
อะไรเลย แลวก็เปนเด็กอารมณดีหนาระรื่นโปรยยิ้มใหเขาใหเราทั่วทุกคนกัน เปนเหตุทําให
คนทั่วไปรักชอบใจมัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานมีนิสัยเหมือนกันกับทารกนี้ จึงตัดใจไมขาดที่
จะใหไปอยูกับคนขอ  

               ( น. 50 ) 
  1.7.2 กลวิธีการดําเนินเรื่อง 
  ในเรื่องกุหลาบ สุบิน ผูแตงไดใชกลวิธีในการดําเนินเรื่องโดยการเลาเรื่อง
ตามลําดับ เร่ิมตั้งแตจุดเริ่มตนของสุบิน การจบการศึกษา และอุบัติเหตุที่ทําใหตองมาอยูที่หมูบาน
นิมมิต และพัฒนาหมูบานจนเจริญ  
  ผูแตงไดสรางความขัดแยงในการดําเนินเรื่องคือ ความขัดแยงระหวางสุบินและ
แดน ที่รัก กุหลาบเหมือนกัน จนในที่สุดผูแตงก็ไดกําหนดใหเกิดเหตุการณยุติความขัดแยงนี้ คือ
ตอนที่สุบินไดชวยแดนไวหลังจากที่ตอสูกัน ดังตัวอยาง 

ตัดใจไมไดที่จะเห็นเขาตายและไมชวย สุบินโผไปหาเถาวัลยมาโยนใหนายแดน
โหนขึ้นมาถึงปากเหวนายแดนก็หมดแรง เขาของเรา ยื่นมือใหนายแดนจับแลวพยายามดึงขึ้น
สุบินยืนดูครูหนึ่ง แลวกาวเทาออกจากที่นั้น ทิ้งใหนายแดนนั่งหอบแตลําพัง ทั้งกําลังคิดถึง
เรื่องราวทั้งหมดที่ตนไดทําผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําครั้งสุดทายเมื่อกี้นี้ 

                    ( น. 124 ) 
  ในเรื่องมีการใชเหตุบังเอิญ อยางเชน ตอนที่กุหลาบและสุบินเขาไปในปาเพื่อหา
เก็บสมุนไพร ก็มีเหตุใหกุหลาบเทาแพลง และยังมีฝนตกใหทั้งสองตองคางคืนในถ้ําดวยกันจนเชา 
ซ่ึงผูแตงไดสรางเหตุบังเอิญนี้เพื่อใหสุบินและกุหลาบ ไดมีโอกาสพูดคุย ปรับความเขาใจกัน  

กุหลาบยังอวดดี พยายามลึกขึ้นเดินไปขางหนาทั้งเจ็บปวด ไดสามสี่กาวก็ลม สุบิน
ไมสามารถยืนดูตอไปไดอีกก็ถลาไปยกขึ้น แลวจับมือนางไวบนไหลอุมเดินไปทั้งฝนโดยเดิน
ชา ๆ เพราะฟามืดไมสามารถมองทางเห็นชัดไดเลย เดินไปขางหนา ไมมีทิศทางใดเปน
เครื่องหมายใหสังเกตได พวกเขาทั้งสองไดพบถ้ําใหญแหงหนึ่ง กุหลาบก็บอกใหชายหนุมเรา
หยุดพักอยูที่นี่กอน หากยังเดินไปอีกอาจจะยิ่งแตไกลเปนแน 

          ( น. 80 ) 
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  การสื่อความคิดตามทัศนะของผูแตงนั้น ในเรื่องกุหลาบ สุบิน ผูแตงไดส่ือผานตัว
เอกคือสุบิน ผานความคิด และคําพูด ของตัวละครเอกตัวนี้ ซ่ึงการคลี่คลายปญหาสามารถสื่อ
ความคิดตามสารัตถะของเรื่อง ใหผูอานรับทราบขอคิดตามที่ผูแตงมีเจตนารมณ 
  ผูแตงไดใชกลวิธีการจบเรื่องดวยการที่ปญหาทุกอยางไดรับการแกไขและจบลง
ดวยความสุข สุบินสามารถนําการพัฒนามาสูหมูบานนิมมิตใหเจริญขึ้นดวยความรวมมือ ดวยความ
สามัคคีของคนในหมูบาน เขาและกุหลาบไดครองคูกัน สวนแดนก็กลับตัวเปนคนดี 

  1.7.3 กลวิธีเก่ียวกับการสรางตัวละครในเรื่อง  
  สําหรับนวนิยายเรื่องกุหลาบ สุบิน ผูแตงไดใชกลวิธีการสรางตัวละครในเรื่องให

สมจริง โดยใชแนวจิตวิทยาและความเปนจริงในชีวิต สรางตัวละครใหมีลักษณะนิสัยหลายอยาง 
และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ 

 
1.8 ทวงทํานองหรือสไตลการแตง   
ทวงทํานองในการแตงของผูแตงหรือสไตลของผูแตง คือทวงทํานองในการแตง

วรรณกรรมของผูแตงแตละคน ซ่ึงตางก็มีลักษณะเดนเฉพาะตัวไมซํ้าแบบกัน ทั้งนี้เปนเพราะผูแตง
แตละคนตางก็มีแบบแผนในการเลือกสรรคํา การเลือกใชสํานวนโวหารและวิธีการเรียบเรียง
ประโยคแตกตางกัน นอกจากนี้ผูแตงแตละคนยังมีทัศนคติหรือทาที (Tone ) ตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด
แตกตางกันอีกดวย ดังนั้นการที่ผูอานหลายคนสามารถรูไดวา ตนกําลังอานวรรณกรรมของผูแตงคน
ใด โดยที่ไมตองดูช่ือผูแตงนั้น เปนเพราะผูอานเหลานั้นรูจักและสังเกตสไตลในการเขียนของผูแตง
ผูนั้นไดนั่นเอง 9  

 1.8.1 การใชโวหารในการแตง  
 โวหาร หมายถึงถอยคําชั้นเชิง หรือกระบวนการแตงหนังสือ หรือพูดถอยคําเกิน

เหตุผล ดังนั้นโวหารในการเขียนจึงไดแก ช้ันเชิง หรือกระบวนความในการแตง ซ่ึงประกอบดวย
การเลือกใชถอยคําอยางไพเราะและประณีต มีการเรียบเรียงอยางดี เพื่อใหไดเนื้อเร่ืองที่กระทัดรัด
เหมาะสม ชวยใหผูอานเกิดภาพพจนและเกิดจินตนาการ10 โวหารในการแตงเรื่องกุหลาบ สุบิน มี
ดังนี้ 

 1.8.1.1 พรรณนาโวหาร  
 เปนการรําพึงรําพันถึงอารมณ  ความรู สึกนึกคิด  ถึงส่ิงตาง  ๆ  โดยการ

สอดแทรกอารมณเพื่อโนมนาวใหผูอานเกิดอารมณ เกิดจินตนาการคลอยตาม มักใชคําที่
เปนภาษาประณีต เพื่อส่ือความรูสึกตามที่ผูแตงตองการ 

                                                 
 9สายทิพย นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน ( กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร. พริ้นติ้ง, 2543 ),139. 
 10สิทธา พินิจภูวดล, ภาษาไทย 7 (วรรณคดีวิจารณสําหรับครู) หนวยที่ 1-8, 228.  
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 ตัวอยาง พรรณนาโวหารจากเรื่องกุหลาบ สุบิน อยางเชนตอนที่สุบินได 
เจอกับสําณางครั้งแรกหลังจากประสบอุบัติเหต ุ

สุบินขึ้นไปบนบาน ภาพที่เขาไดเห็นกอนใครทั้งหมด คือ สําณางกําลังนอนบนเสื่อ
กก รองไหคร่ําครวญอยางนาสงสาร รางกายมีรอยบาดแผลหลายแหง โดยเฉพาะตนขาขาง
หนึ่งบวมขึ้นอยางนากลัวพันดวยผาและเฝอกไมไผ คนนอนใกลสําณางคือสาวุธ มีบาดแผล
ที่รางกายและศรีษะและชาวบานอีกสองคน คนหนึ่งคือเจาของบานกับอีกคนหนึ่งเปนคน
ใกลชิดนั่งใกล ๆ นั้น ครั้นเมื่อเห็นสุบิน สําณางรองไหเหมือนเด็กนอย :  

-ไอบิน ขากันหักแลว ชาตินี้กันกลายเปนคนพิการแลว ฮือ... ฮือ ... ไอบิน ชวยกัน
ดวย กันไมอยากมชีีวิตอยูหรอก ฮือ ... ฮือ ... 

สุบินไปนั่งใกลสําณาง ทั้งตกใจ สงสารหมดใจ อาปากพูดไมไหว เมื่อเห็นเพื่อนรัก
อยูในสภาพสาหัสแบบนี้ .... 

                   ( น.59 ) 
 หรือตัวอยางตอนที่เพื่อนทั้งสามของสุบินมีความคิดจะกลับบานผูแตงไดพรรณนาวา 

... สุบินรูวาพวกเขามาพบตนดวยเรื่องอะไรแลว เขาใจไมดีต้ังแตเมื่อไดเห็นรถยนต
เขามาถึงในหมูบานเชนนี้ แตเขาเห็นวาตนเองคิดเหลวไหล และขอไมใหมีเหตุการณอะไร
เกิดขึ้นเลย 

เมื่อไดพบกัน ทุกคนเปลี่ยนเปนเงียบสงัด ไมมีใครอาปากถาม หรือพูดหากันไมเปน 
ไดแตมองหนากันปริบๆ ในที่สุดสุบินไดตัดใจถามดวยเสียงเจ็บปวดและสีหนาเศราหมอง : 

               ( น. 115 ) 
หรือตอนที่ผูแตงไดใชพรรณนาโวหารบรรยายถึงความงามของกุหลาบ 

ตอนที่กุหลาบและสุบินไดไปติดอยูในถํ้าดวยกัน ดังตวัอยาง 
กุหลาบจองมองหนาสุบินตาตอตาประทะกันไดเกิดเปนกระแสดรุนแรงอยางหนึ่ง 

ภายใตแสงสวางจากกองไฟ สุบินจองมองหนากุหลาบไมวางตา เพิ่งตอนนี้แหละ ที่เขามี
โอกาสมองดวงหนาสวยงามจับใจของกุหลาบ นางมีผมยาวหยักเปนคลื่นดําเหมือนถานดิน 
ดวงหนารูปไข คิ้วเล็กดําสนิทโกงเหมือนคันศร แกวตาดําเหมือนนิลกลม จมูกเล็กแหลม ริม
ฝปากสีดอกบัว เต็มไปดวยมนตเสนห แกมทั้งสองเต็มอิ่มเปลงปลั่งงามเหมือนพระจันทร 
เวลายิ้มแตละครั้งปรากฎลักยิ้มทั้งสองขาง สวนกุหลาบ เมื่อมองตรงแกวตาคมใสของสุบิน 
หญิงสาวเหมือนมีความรูสึกแปลก ๆ บอกไมถูก ไมสามารถจองมองตอไปไดอีก คนทั้งสอง
ตางก็กมหนา 

                      ( น. 81 ) 
 1.8.1.2 บรรยายโวหาร  
 คือ โวหารที่ใชในการอธิบายเรื่องราวตางๆตามลําดับเหตุการณหรือใชบอกเลา 

เลาเรื่องประสบการณความรูตางๆ การเขียนบรรยายโวหารจะใชภาษาตรงไปตรงมาชัดเจน รวบรัด  
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 ตัวอยางการใชบรรยายโวหาร จากเรื่องกุหลาบ สุบิน เชน ตอนที่ผูแตงไดบรรยายถึง เร่ือง
ปราสาทพระวิหารวาเขมรไดกรรมสิทธิ์ จากการตัดสินของศาลโลก ในป ค.ศ. 1962 

สวนเรื่องปราสาทพระวิหารที่ไดถูกพวกไทยแยงชิงอยูนั้น หลังจากนั้นมาก็ไดมา
เปนของเขมรเราคืน  ภายใตพระราชกรณียกิจอํานวยการของสมเด็จพอ คือพระบาทสมเด็จ
พระนโรดม สีหนุ ไดทําการฟองรองตามแนวทางกฎหมายยังศาลโลกอยูในกรุงเฮก ประเทศ
ฮอลแลนด  ในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 1962 ศาลโลกก็ไดใหความยุติธรรม ตัดสินคดี
ใหเขมรเราชนะ โดยตัดสินใหไทยมอบปราสาทพระวิหารใหเขมรเราคืน  

       ( น. 58 ) 
 ตัวอยาง ที่ผูแตงบรรยายถึงเหตุการณกอนเฮลิคอปเตอรจะประสบอุบัติเหตุตก ที่กลางปา 
ผูแตงไดบรรยายเรื่องตามลําดับ ดังนี ้

 
 
ทุกคนมองไปที่ทองฟา เห็นเมฆดําจํานวนมากอยูขางหนา  ไมนานเทาไร เมฆดําได

ปกคลุมซีกหนึ่งของทองฟา  นักบินไดบังคับยานเลี่ยงจากผืนเมฆดํา ทันใดนั้น ไดมีลมพัด
อยางแรง ทําใหตัวยานโคลงเคลงและลอยไปตามแรงลม  พรอมกันนั้น ฝนก็เริ่มตกอยาง
หนัก ทําใหทั่วทองฟามืดสนิทมองหาทิศทางไมเห็น ฮลิคอปเตอรไดลดเครื่องลงใหระดับ
ความสูงเปนอยางต่ํา เพื่อทําการลงจอดในกรณีฉุกเฉิน  แตทวา ดวยเหตุที่ลมฝนหนักมาก
ทําใหนักบินของเราลําบากในการหาทิศทางไป  พรอมกับลมฝน ฟาแลบและเสียงฟาคําราม
ดังลั่นไดสวางวาบฟาดแสงจนดังสนั่นนากลัว  อยูในสถานการณนี้ คนขับของเราพยายาม
หาพื้นที่เพื่อทําการลงจอด แตไมสําเร็จ                    (น.54 ) 

 1.8.2 การใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจน  
 ภาพพจน คือ ถอยคําที่เรียบเรียงอยางใชโวหาร ไมกลาวอยางตรงไปตรงมา ทั้งนี้โดย

มีเจตนาใหมีประสิทธิผลตอความเขาใจ และตอความรูสึกยิ่งขึ้นกวาการใชถอยคําบอกเลาตาม
ธรรมดา11 จากเรื่องกุหลาบ และสุบิน มีการใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจนแบบอุปมา แบบ
สัญลักษณ และแบบการกลาวทาวความหรือสาธก  

  1.8.2.1  การอุปมา  
  เปนโวหารที่เปรียบเทียบสิ่งหนึ่งวาเหมือนอีกสิ่งหนึ่ง มีคําแสดงความหมายวา  

เหมือน  คําใดคําหนึงปรากฎอยู12  
ตัวอยางบางตอนที่พบในเรื่องคือตอนที่สุบินมองมาที่พื้นดินตามชองกระจกขณะโดยสาร

เฮลิคอปเตอร ผูแตงไดเปรียบเทียบโดยการอุปมาวา ถนนหนทางนั้นตัดกันเหมือนเชือกพันกัน, ยาน

                                                 
 11กุหลาบ มัลลิกะมาส, วรรณคดีวิจารณ, 126. 

12เรื่องเดียวกัน,127. 
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ยนตบนถนนที่กําลังแลนอยูเหมือนฝูงมดกําลังคลาน, บานเล็ก ๆ เหมือนกอนอิฐ, ทุงนาเหมือน
ตารางสี่เหล่ียม และทางน้ําไหลวกเวียนขึ้นลงเหมือนงูเล้ือย และมีสีขาวเหมือนเงิน ดังนี้ 

สุบินมองจากบนอากาศ มองมาที่พ้ืนดินตามชองกระจก ดวยความรูสึกตื่นเตนเบิก
บาน โดยเห็นถนนหนทางเล็ก ๆ ยาวบางสั้นบางตัดกันเหมือนเชือกพันกัน ยานยตกําลังแลน
บนถนนหนทางเหมือนฝูงมดกําลังคลาน บานเล็ก ๆ เหมือนกอนอิฐ ทุงนาเล็กใหญท่ัว
พื้นดินมีสีเขียวสดเรียงเรียบตอติด ๆ กน รูปรางเหมือนตารางสี่เหลี่ยม ทางน้ําไหลวกเวียน
ขึ้นลงเหมือนงูเล้ือย และมีสีขาวเหมือนเงิน ไหลรินสวางกระจางระยิบระยับดวยตองแสง
สวางของดวงอาทิตยเบี้องบน ปาเขาเล็กใหญมีสีน้ําเงินเขม ธรรมชาติที่สดใสแปลกใหมนี้ 
ทําใหสุบินจองมองอยางดื่มด่ําใจเพราะไมเคยไดเห็นทัศนียภาพงดงามปราณีตแบบนี้เลย 

          ( น. 53 ) 
หรือในตอนที่ผูแตงไดเปรียบเทียบวาสําณางนั้นรองไหเหมือนเด็กนอยในตอนที่สําณาง

ไดเจอสุบินหลังจากประสบอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตก และนอนรักษาตัวอยู 
 ...........................ครั้นเมื่อเห็นสุบิน สําณางรองไหเหมือนเด็กนอย  ( น.59 ) 
 1.8.2.2 สัญลักษณ  
 หมายถึงส่ิงหนึ่งซ่ึงใชแทนอีกสิ่งหนึ่ง สัญลักษณอาจเปนคํา ๆ เดียว เปน

ขอความ เปนเรื่องเฉพาะตอน หรืออาจเปนเรื่องทั้งเรื่องก็ได และสัญลักษณในลักษณะของภาพพจน
นั้น อาจเปน  การเปรียบเปน  ก็ไดดวย หรือและอาจเปนภาพพจนแบบอื่นอีกก็ไดดวย สุดแตวิธีการ
นํามาใช13   
 ในเร่ืองกุหลาบ สุบิน พบการใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิดภาพพจน แบบสัญลักษณ 
ตัวอยางเชนตอนที่สุบินจองมองหนากุหลาบนั้นเขาไดพูดโดยใชดอกไมเปนสัญลักษณของหญิงสาว
ดังนี้ 

บินจองมองหนากุหลาบ ดวยสายตาออนโยนพรอมดวยกลาววาจา :  
- มีดอกไมดอกหนึ่งที่เปนคนดึงหัวใจของพี่ใหฝากตัวอยูบนแผนดินนี้ แตไมรูวา

กุหลาบจะเมตตาตอพ่ีบางไหม? 
                    ( น.128 ) 

 หรืออีกตอนหนึ่งที่ นายแดนพยายามยุยงชาวบานไมใหเชื่อสุบินและไดใชกาฝากเปน
สัญลักษณแทนพวกที่มาอาศัยเขาอยู 

พวกชาวบานพากันพูดคุยกันเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ สวนมากพอใจและเห็นดวย บาง
คนก็ยังลังเล  ในสวนของการกระจายขาวนี้ ทําใหนายแดนไดแตมองเห็นความแตกตางกัน
ระหวางตนกับสุบิน แลวความคิดหว่ันวิตก ก็เกิดขึ้น  พวกเขา พากันเดินยุยงพวกชาวบาน
ไมใหเห็นดวยกับโครงการนี้ โดยพูดวาพวกชาวกรุงทั้งสี่คนนี้เปนพวกกาฝาก ไมมีประวัติ
ชัดเจนนัก ไมควรไวใจเลย                                                                                            ( น. 95 ) 

                                                 
 13เรื่องเดียวกัน, 128. 
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 1.8.2.3 การกลาวเทาความ หรือสาธก  
 เปนการกลาวอางถึง บุคคล สถานที่ เหตุการณที่สําคัญ ๆ เปนที่รูจักกันดีทั่วไป 

ยกมาประกอบขอความ เมื่อเอยขึ้นมาก็เปนที่รูจักและเขาใจทันที14 
จากเรื่องกุหลาบ-สุบินมีการกลาวอางถึงบุคคลสําคัญ ที่รูจักกันดีทั่วไปคือ พระเจานโป

เลียน โบนาปาต เปนกษัตริยประเทศฝรั่งเศส ผูยิ่งใหญ มีอํานาจมาก เนื่องจากประเทศเขมรเปน
อาณานิคมของฝรั่งเศส การกลาวอางถึงกษัตริยฝร่ังเศส จึงเปนที่รูจักและเขาใจทันทีในตอนที่สําณาง
ไดพูดกับสุบิน ดังนี้  

- เพราะกันสงสัยวา นายเปนพระเจานโปเลียน  กลับชาติหรืออยางไร? ทําไมนายถึง
เกงทุกอยาง ทําอะไรก็เปน อยางนี้? 

สุบินยิ้มตอบขึ้นวา :  
-ไมใชหรอก กันแคเดินตามแนวพระราชดํารัสของพระเจานโปเลียน ..... 

             ( น. 131 ) 

1.8.2.4 การใชสํานวนสุภาษิต คําพังเพย  
  เปนคําพูดส้ัน ๆ ที่มีความหมายลึกซึ้ง ทําใหเขาใจไดชัดเจนขึ้น เพราะเปนคําที่คน
ทั่วไปรูดีอยูแลว จากในเรื่อง ผูแตงยกขอความมาเปรียบไดเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองในแตละตอน ทํา
ใหเขาใจงาย และเพิ่มความสุนทรียในการใชภาษาไดอยางดี  เชน 

1.8.2.4.1 เดินใหมีสาม พูดใหมีสี่ 
เดินใหมีสาม พูดใหมี ส่ี หมายความถึง เวลาจะไปไหน  หรือพูดอะไร         

ทําอะไรใหมีพวกไวกอนเพื่อความปลอดภัย จากตอนที่สําณางพูดกับสุบินเพราะหวงความ
ปลอดภัยของเขา 

ถัดจากสําณางไดรําจบ สุบินก็อยากไปบาน แมสําณางหรือกุหลาบอยากหามก็ไมได  
ดวยไมสามารถยับยั้งได สําณางก็ตกลง : 

- นายอยากกลับก็กลับเถอะ แตจะใหดีใหพวกเราสงนายไป เพราะกันสงสัยกลัวจะ
ไมปลอดภัยตามทาง  

- ไมเปนไรหรอก นายอยาหวงใหมากเลย  
- ไมหรอก ตองหวง เดินใหมีสาม  พูดใหมีสี่  นา    

                    ( น. 120 ) 
1.8.2.4.2   ชีวิตคือการตอสู  

ชีวิตคือการตอสู คือ หลักความจริงที่มนุษยทุกคนควรยึดปฏิบัติเพราะ 
ในโลกแหงความเปนจริง ไมมีอะไรไดมางาย ๆ ไมมีความสําเร็จใด หรืองานใด ที่จะสําเร็จได 
โดยปราศจากความอดทน  
                                                 

14เรื่องเดียวกัน, 131. 
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ในระยะเวลาสามสิบปในการดําเนินชีวิต เขาไดรับการสั่งสอนอบรม ฝกหัด 
ตักเตือนจากทานสม่ําเสมอ ครบทุกเวลา  ดวยเหตุนี้แลวทําใหสุบินเปนเด็กมีคุณธรรม
จริยธรรมดีงาม มีใจอดทนพยายามตอสูในการศึกษาและการงานทุกอยางจนกระทั่งไดรับ
ความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของตน  ทานไดแตสอน ฝกหัดใหสุบินรูจักรักชาติบานเกิด 
รูจักดีช่ัว ประพฤติดี มีคณุธรรม รูจักชวยคนยากจนและคนออนแอ รูจักเอาตัวรอดดวยการ
ตอสูกับชีวิต อุตสาหะพยายามและรักการงาน  ชีวิตคือการตอสู มีแตการตอสูและอดทน
พยายามเทานั้นจึงจะสามารถสําเร็จทุกงานได  

                      ( น. 53 ) 
1.8.2.4.3      การงานสอนคน  

 การงานสอนคน หมายถึงเมื่อเราทํางานอะไรอยางเปนประจํา ก็จะทําให
เรามีความรูความเขาใจ ลึกซึ้ง มีความเชี่ยวชาญ เพราะมีประสบการณในงานนั้น ๆ  

การงานสอนคน นี้เปนความจริง  การงานอะไรอยางหนึ่งที่เราทําอยูเสมอทุกวันเปน
ประจํา ทําใหเรามีความรูความเขาใจ มีประสบการณและมีความชํานาญในการงานอยาง
แนนอน                     ( น. 54 ) 

1.8.2.4.4 มีน้ํามีปลา 
มีน้ํามีปลา หมายถึงความอุดมสมบูรณ เมื่อมีน้ําก็ยอมมีปลา 
ตัวอยางเชนตอนที่สุบินพูดถึงโครงการพัฒนาหมูบานวา ถาหากมีอางเก็บน้ํากจ็ะ 

สามารถทํานาไดสองครั้งตอป และยังมีปลามีผักไวกนิ 
..... หากเรามีอางเก็บน้ําเราสามารถทํานาไดสองครั้งหนึ่งป ไมเพียงแตสามารถทํานา

ไดเทานั้น แถมทั้งมีน้ําใชสําหรับงานอื่น ๆ มีปลาสําหรับกิน มีบัวและผักบุงทําเปนผัก ดัง
คําเขาวา “มีน้ํามีปลา”..... 

                      ( น. 99 ) 
1.8.3  การบรรยายโดยใชเชิงอรรถ 
ในการบรรยายและพรรณนาความ ใหกระจางแจมแจง ผูแตง รอยแกว สารคดี บาง

ทานชี้แจงละเอียด ยกตัวอยางประกอบชัดเจน มีเชิงอรรถขยายความรูกวางขวาง แตบางทานจะพูด
แตเพียงสั้น ๆ เฉพาะที่จําเปน 15 จากเรื่องกุหลาบ สุบิน พบการอธิบายโดยใชเชิงอรรถเพื่อขยาย
ความ ถึงพระเจานโปเลียน คือตอนที่สําณางพูดกับสุบินวา 

สําณางหัวเราะพรอมดวยคําพูด :  
- เพราะกันสงสัยวา นายเปนพระเจานโปเลียน1  กลับชาติหรืออยางไร? ทําไมนาย 
- ถึงเกงทุกอยาง ทําอะไรก็เปน อยางนี้? 
สุบินยิ้มตอบขึ้นวา :  
 

                                                 
 15เรื่องเดียวกัน, 135. 
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1(๑)....นโปเลียน โบนาปาต เปนกษัตริยประเทศฝรั่งเศส เสวยราชยต้ังแตป 1804 ถึง
ป 1815  

                   ( น. 131 ) 
1.8.4  การบรรยายโดยใชวงเล็บ (.....) 
การบรรยายโดยใชวงเล็บ (.....) ผูแตงใชในการอธิบายขยายความคําพูด ตัวอยางจาก

บทสนทนาของนาเรือง และสุบิน ที่สุบินไดถามนาเรืองถึงความเจ็บปวยของชาวบานและนาเรืองได
ตอบเขาวา 

-    โอ! ขยันปวยนัก (ปวยหนัก)                  ( น. 93 ) 
 

หรือตอนที่ผูแตงไดบรรยายในตอนเริ่มเรื่องถึงสถานที่คือ ที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
กัมพูชา โดยไดขยายความโดยใชวงเล็บ วาเปนอดีตโรงเรียนสอนเทคโนโลยีช้ันสูงมิตรภาพ 
กัมพูชา – โซเวียต ดังตัวอยาง 

วันนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกัมพูชา ( อดีตโรงเรียนสอนเทคโนโลยีช้ันสูง มิตรภาพ 
กัมพูชา – โซเวียต ) 

                   ( น. 49 ) 
ตัวอยางตอนที่สําณางไดตอบสุบินถึงยานพาหนะที่พวกเคาจะใชเดินทางไปทองเที่ยว 

สําณางไดตอบวา เอลีกู ซ่ึงเปนคําทับศัพทภาษาตางประเทศ ผูแตงจึงไดขยายความโดยใชวงเล็บวา 
เฮลิคอปเตอรดังตัวอยาง 

-    ดีเหมือนกัน  เราจะขี่อะไรไป? 
-    เอลีกู ( เฮลิคอปเตอร )      
                   ( น. 56 ) 

1.8.5  การบรรยายโดยใชเคร่ืองหมายอุเตียนสัญญา “ ! ” 
เครื่องหมายอุเตียนสัญญา พบเปนจํานวนมากในนวนิยายเรื่องนี้ เนื่องจากเปนความ

นิยมในงานเขียนของเขมร แตสําหรับคนไทย เมื่ออานแลวพบวามีการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญา
มากเกินไป  จึงไดพิจารณาหลักการใช เครื่องหมายอุเตียนสัญญา ของเขมร กลาวคือ เครื่องหมาย    
อุเตียนสัญญา “!” ใชในการเนนขอความที่เกี่ยวของกับความทุกข วิตกกังวลคําขบขัน เหตุอัศจรรย 
ความสงบ การตื่นตกใจ นาเกรงขาม นาสรรเสริญ ความกลัว ความสงสัย โกรธ ความสังเวชสลดใจ 
การรําพึงถึงความทุกขยาก ความรูสึกนึกสังเวชผูที่ไดรับทุกข คําบน การบนรําพัน การตกตะลึง การ
ตกใจ ใจหาย ความเจ็บปวดอยางมาก การเขาใจแจมแจง  

เครื่องหมาย “อุเตียนสัญญา !” มีช่ือเรียก 3 อยางคือ 
1. อัศจรรยสัญญา ใชเนนคําที่ตองการเนนเรื่องความเกรงขาม อัศจรรย 
2. วิมหยสัญญา ใชเนนคําที่ตองการสรรเสริญ ความรัก ความพอใจกับสิ่งใด ส่ิงหนึ่ง 
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3. สําเวคสัญญา ใชเนนคําเกี่ยวกับความทุกข ความสังเวชสลดใจ 
ทั้งอัศจรรยสัญญา วิมหยสัญญา และสําเวคสัญญานี้ ใชเรียกวา อุเตียนสัญญา เพียงอยางเดียวก็ได 
เพราะใชเครื่องหมาย “!” เหมือนกัน16 

ตัวอยางการใชเครื่องหมาย “!” อัศจรรยสัญญา ใชในการเนนเรื่องความอัศจรรย คํา
อุทาน จากบทสนทนาระหวางสุบินกับกุหลาบ 

- พ่ีอยาลอฉันนะ 
กุหลาบพูดดวยใบหนาแดงเหมือนดอกไมกําลังบาน สุบินอุทานขึ้น : 
- พุทโธ ! ไมกลาหรอก พ่ีพูดนี้คือความจริง  
                    ( น. 82 ) 

 หรือจากตอนที่สุบินถามเรื่องกุหลาบจากสําณาง 
เวลาหนึ่ง สุบินไดพบสําณาง เขาก็ถามถึงเรื่องกุหลาบ :  
- แนะ! สําณาง นายทําอะไรกุหลาบ เธอถึงไดไมอยากไปเรียนกับนาย? 
สําณางหัวเราะ ตอบขึ้น :  
- โอ! กันแคแหยเธอเลน ไมมีอะไรจริงจัง  
- นายคิดวาผูหญิงลวนแตสามารถแหยไดทุกคนอยางนั้นหรือ? กันขอรองนายอยาทํา

แบบนี้อีกไดไหม? 
                 ( น. 106 ) 

 ตัวอยางการใช เครื่องหมาย ! เพื่อเนน อารมณตื่นตกใจของกุหลาบและสุบินที่หลงทาง
กันอยูในปาและกําลังเรียกหากัน 

ในตอนนั้น ทองฟามีเมฆดําดารดาษ ไมนานเทาไรฝนก็พรั่งพรูมาอยางหนัก พรอม
ดวยลมพัดกระหน่ําเหมือนพายุ ทําใหลูกสาวนาหัวหนาคุมยิ่งแตกลัวหนักขึ้น คิดในใจ : “ผิด
มาจากฉัน ถึงไดเปนอยางนี้! พ่ีสุบิน พ่ีอยาเปนอะไรเลยนะ! ถาพี่เปนอะไรไป พอตองโทษฉัน
ตายแน”  ตอนนี้ ไมรูจะทําอยางไรก็รองไห :  

- พ่ีสุบิน! พ่ีไดยินฉันเรียกไหม! ทําไมไมออกมา! 
ถัดกันนั้น เสียงออนๆ เสียงหน่ึงไดดังขึ้นดวย :  
 - กุหลาบ! กุหลาบอยูที่ไหน! 
ไดยินเสียงนี้ สาวสวยรูสึกเบิกบานยินดีอีกครั้ง ตอบทันที :  
- จา! ฉันอยูที่นี่! พ่ีสุบินใชไหม? 

                     ( น.89 ) 
 

                                                 
 16พรรณศิริ เดชมณเฑียร, “การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมรเรื่อง “คลื่นซัดทราย” (รลกโบก  ขฺ
สาจ)” (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเขมรศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 62, อาง
จาก นวน ปุต, วิธีเบฺรีวณฺณยุตฺตินึง ขณฺฑสฺญา, เบาะพุมพเลีกที4 (กมฺพุชา, 2505), 89-91. 
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ตัวอยางการใชเครื่องหมาย ! วิมหยสัญญา เพื่อใชเนนความพอใจกับสิ่งใด ส่ิงหนึ่ง  
อยางเชนตอนที่นาเรืองกับสุบินคุยกนัเรื่องถามความคิดเห็นจากชาวบานเรื่องโครงการพัฒนา
หมูบาน 

นาเรืองพอใจกับความคิดประชาธิปไตยของสุบินมาก แกตอบทันใด : 
- ดี ! นาจะเรียกหัวหนาหมูบานและสมาชิกคุมมาประชุมทันที  

                    ( น. 94 ) 
ในการวิเคราะหหลักการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญาตามหลักการใชของเขมรทําให

ทราบวาผูแตงไมไดใชเครื่องหมาย “!” อยางพร่ําเพรื่อ แตเปนไปตามหลักเกณฑการเขียนอยางเขมร 
เพื่อเนนอารมณ ความรูสึกของตัวละคร ดังนั้นการใชเครื่องหมาย “!” เปนจํานวนมากในเรื่องจึงถือ
วาเหมาะสมตามหลักการใชของเขมรแลว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี3 

 
การศึกษาวิเคราะหภาพสะทอนสังคมขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของชาวเขมร 

จากนวนิยายเรื่อง“กุหลาบสุบิน” 
 

วรรณกรรมเปนงานที่มนุษยสรางสรรคขึ้นโดยมีความสัมพันธสอดคลองกับสังคมและ
ส่ิงแวดลอมที่ผูเขียนวรรณกรรมนั้นๆเกี่ยวของอยูโดยไมไดสอดแทรกแตเพียงความเพลิดเพลินใจ
ใหแกผูอานเทานั้นแตยังสะทอนใหเห็นถึงสภาพชีวิตความเปนอยูของสังคมนั้นๆวรรณกรรมยอม
หนียุคสมัยไปไมพนเพราะนักเขียนเปนสมาชิกคนหนึ่งของสังคมสภาพของยุคสมัยจึงปรากฏใน
วรรณกรรมเหลานั้น1 

สําหรับนวนิยายเรื่องกุหลาบสุบินผูแตงไดสะทอนสภาพสังคมชีวิตความเปนอยูตลอด
ขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความเชื่อตางๆของชาวเขมรในชนบทปจจุบันใหผูอานไดทราบ
ดังนี้ 

 
1.สภาพสงัคมและชีวิตความเปนอยู 

สภาพสังคมและชีวิตความเปนอยูของชาวเขมรในชนบทปจจุบันเปนสังคมเกษตรกรรม
ประชาชนประกอบอาชีพเพาะปลูกทํานาเลี้ยงสัตวหาของปาชาวบานในชนบทยังไมมีการศึกษาและ
ระบบสุขอนามัยในครัวเรือนที่ดีลักษณะบานเรือนเปนบานไมหลังคามุงแฝกผนังและไมระแนงขัด
แตะทําจากไมไผนอนบนเสื่อกก 

ตัวอยางที่ผูแตงไดบรรยายใหเห็นถึงสภาพบานเรือนของชาวชนบทวาเปนบานไมหลังคา
มุงแฝกผนังและไมระแนงขัดแตะทําจากไมไผมีเสื่อกกไวปูรองนอน 

บนบานหลังใหญพอสมควรหลังหนึ่งสรางสูงจากดินมีหลังคามุงดวยหญาแฝกเสาทํา
จากตนสักผนังและไมระแนงขัดแตะทําจากไมไผชายหนุมคนหนึ่งกําลังนอนไมเคลื่อนไหวอยู
บนเสื่อกกรางกายเขามีบาดแผลอยูชายหนุมคนนี้คือสุบิน 

             (น.61) 
 
 
 

                                                           
1สุวนียมกราพันธ, แงคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม(กรุงเทพมหานคร:แพรพิทยา,2525),140. 
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สภาพสังคมในชนบทเขมรยังเปนสังคมเกษตรกรรมมีการทํานาเปนสวนใหญลักษณะ
การทํานาของชาวบานในชนบทคือจะชวยกันทํานาที่นาสวนใหญอยูไกลจากหมูบานชาวบานจึงไป
พักอยูที่นั่นนานๆจึงจะเขาหมูบานสวนที่นาใกลหมูบานจะมีแตพวกคนแกๆเปนคนทําชาวบาน
สามัคคีกันจะชวยกันทํานาแลกเปลี่ยนแรงกันคือชวยกันไปมาจากเรื่องกุหลาบสุบินผูแตงไดบรรยาย
ถึงการทํานาไวหลายตอนเชน 

ฤดูเก็บเกี่ยวไดมาถึงชาวบานไดหยุดจากการงานอื่นๆแรงงานทั้งหมดไดไปยังถิ่นฐานของแต
ละคนภายใตแสงแดดรอนแหงผูเก็บเกี่ยวทั้งหมดทํางานอยางรวดเร็วเกี่ยวขาวดวยรองเพลง
ดวยอยางมีความสุขกับผลผลิตที่เขาอุตสาหทําในระยะเวลาหนึ่งปผานไปนี้ทุงนาทั่วไปมีสี
เหลืองสุกมองจากที่ไกลๆเหมือนปูดวยพรมสีทองผืนใหญผืนหนึ่งปูบนดินเพื่อนเราทั้งสี่ไมมี
ความถนัดในการเกี่ยวขาวไดแตอยูขางหลังชาวบานเปนประจําโดยเฉพาะสําณางไดแตพึมพํา
กับแสงแดดสวนเพื่อนเราทั้งสามไดแตเตือนใหเขามีความอดทนและสอนใหเขาไดรูจัก
เกี่ยวกับงานของชาวนาที่ไมมีความงายดายกวาจะไดรับผลผลิตเชนตอนนี้นั้น 
หนึ่งเดือนเต็มไดผานพนไปดวยการรวมแรงสามัคคีชวยกันไปมาการเก็บเกี่ยวก็ไดเสร็จสิ้น
การนวดขาวก็ทําลําดับตอไปครอบครัวที่มีขาวนอยเขาก็ทําการนวดเองครอบครัวที่มีขาวมาก
เขาทําการนวดโดยวัวควายเพื่อนเราทั้งสี่ก็ไดเขารวมงานนวดขาวกับเหยียบขาวดวยโดยไป
ชวยทางนี้ทีหนึ่งไปชวยทางนั้นทีหนึ่งจนกระทั่งเสร็จหมดถึงแมจะมีการหอบเหนื่อยบางก็
ตามแตก็มีอารมณเบิกบานเพราะเปนงานใหมอยางหนึ่งที่พวกชาวกรุงเราไดรูจักถัดมาการ
รวบรวมผลผลิตทําไปตามครอบครัวแตละครอบครัวขนใสยุงของแตละครอบครัว 
            (น.112) 
บทสนทนาระหวางสุบินและนาเรืองทําใหผูอานไดทราบวาชาวบานหมูบานนี้มีอาชีพทํา

นาและหาปลาลาสัตวหาผักเพื่อดํารงชีพ  
“คุมนี้มีหมูบานกับประชาชนเทาไรครับ?” 
“มีหมูบานหาหมูบานคือหมูบานนิมมิตหมูบานบานหมูบานสําเร็จหมูบานตวล

(ตะตวล)และหมูบานโชคชัยมีประชาชนทั้งหมดกวาหนึ่งพันคนคิดเปนครัวเรือนมีสองรอย
หาสิบเอ็ดครัวเรือน” 

“ที่นามีเทาไรครับ?” 
“ทั้งหมดมีกวารอยเฮกเตอรที่นาเหลานี้แบงสวนไปตามจํานวนสมาชิกครอบครัว 
แลวหมูบานแตละหมูบานบางก็มีที่นาสวนรวมของครอบครัวบางก็มีที่นาสวนตัว

อีกดวย” 
“คุณนาแลวชาวบานหาปลาและเนื้อดวยวิธีไหนครับ? 
“เหมือนที่หลานรูหมดแลวการกินอยูของคุมเรามีความขาดแคลนเวลาขาดแคลน

อาหารแตละครั้งเราพากันออกไปยิงสัตวปามาทําอาหารในเดือนหาชาวบานพากันเดินหา
ปลาตามบอโคลนและไปที่ไกลๆโดยใชสุมแลวทาพิษดวยเปลือกไมผลไมปาหัวและเถาวัลย
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ปาเปนตนสวนผักก็มักมีแตผักปาดวยเชนเห็ด,กาถุก,หนอไม,ตนจาหูย,ผักตรัสสวา,ผักหวาน
เปนตน” 

      (น.93) 
 

 
2.การรักษาพยาบาล 

สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บปวยของชาวเขมรในชนบทนั้นยังคงใชการรักษา
แบบเขมรโบราณดวยวิธีพื้นบานโดยการใชยาสมุนไพรที่หาไดตามปาจากตัวอยางในเรื่องเชนตอน
ที่นาเรืองหัวหนาคุมไดใสยาและเขาเฝอกใหสําณางหรือตอนที่กุหลาบไปเอายามาตําแลวทา
บาดแผลที่ไดลางดวยน้ําอุนผสมมะขามใหสุบินจะเห็นไดวาเปนวิธีการรักษาแบบเขมรโบราณ 

 
นาหัวหนาคุมไดถอดเฝอกไมไผและผาพันแผลออกจากตนขาสําณางแลวแกะเอายาเกา

ออก ตอนนี้ตนขาสําณางดูเหมือนจะยังไมทันหายแตเหมือนบวมนอยลงกวาแตกอน ถัดจากเอา
ยาเกาออกแลวแกก็ใสยาใหมแทนที่แลวพันผาและผูกเฝอกไมไผไปคืนเหมือนเดิม 

               (น.62)  
กุหลาบไปหลังบานเมื่อไดยินเสียงรองของนารุงก็โผมารีบหายามาตําแลวทาบน

บาดแผลหลังจากไดลางดวยน้ําอุนผสมมะขามแลว หญิงสาวพยายามจองมองหนาสุบินพรอม
คําถาม:“พ่ีจริงๆเดินตกคลองจริงหรือ?” 

          (น.125)
  

3.ขนบธรรมเนียมประเพณ ี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรที่ผูแตงไดสะทอนใหเห็นจากนวนิยายเรื่อง

กุหลาบสุบินมีความคลายคลึงกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเราเชนการจงรักภักดีตอชาติ
บานเมืองการนับถือศาสนาการเคารพและกตัญูตอผูมีพระคุณการไหวการแตงงาน 

สําหรับเรื่องกุหลาบสุบินนีส้ะทอนใหเหน็ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรคือ
การหมั้นหมายการแตงงานการทําบุญการตัญูตอผูมีพระคุณและการไหวดังนี ้
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3.1 การหมั้นหมาย 
การหมั้นจะจดังานที่บานผูหญิงโดยทางฝายชายจะจดัสิ่งของตามประเพณีมาใหฝาย

หญิงเจาสาวจะออกมาตอนรับแขกและญาติผูใหญฝายชายแลวจึงมีพิธีหมั้นโดยทั้งสองฝายจะสวม
แหวนใหกนัและกันระหวางคูสูขอบางตําบลเรียกวาพิธีสวมแหวนนี้เปนพิธีเรียกขวัญอยางหนึ่ง2 

จากเรื่องกหุลาบสุบินตอนที่พอและแมของสําณางตองการใหทําตามประเพณจีึงไดจดั
ใหกหุลาบและสุบินหมั้นหมายกันดังนี ้

เพื่อแสดงความนับถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและหลีกเลี่ยงคําครหาอื่นๆตาม
ความคิดดั้งเดิมของพอแมสําณางพิธีหมั้นหมายของสุบินและกุหลาบก็ไดจัดเตรียมขึ้นโดยมี
พอแมของสําณางทําหนาที่เปนผูปกครองของฝายชาย แมของสําณางไดใหแหวนเพชรของตน
หนึ่งวงแกสุบินใสใหกุหลาบเปนลูกสาวสวนนาเรืองและนารุงก็ไดผูกขอมือสุบินเปนลูกชาย
ดวยบานหนึ่งหลังพรอมที่ดินในหมูบานเปนของขวัญแกคูรักทั้งสอง ทุกคนไดตัดสินใจเตรียม
จัดงานมงคลสมรสของคนทั้งสองในเดือนหกปนี้แตในความคิดของสุบินยังไมอยากแตงงาน
ตอนนี้หรอกในเมื่อโครงการของตนยังไมเสร็จสิ้นและประสพความสําเร็จสวนกุหลาบก็มี
ความคิดเหมือนกันกับชายคนรักดวย รับทราบความคิดของสุบินทุกคนก็ไดเห็นพองพรอมทั้ง
สัญญาวาจะมารวมงานมงคลนี้ตอนที่ไดรับจดหมายเชิญ  

         (น.132) 
3.2 การแตงงาน 
พิธีแตงงานจะจัดงานที่บานฝายหญิงเพราะตั้งแตสมัยโบราณมาเขมรยกยองใหผูหญิงเปน

ใหญในครอบครัวแตในปจจุบันสังคมเขมรเปลี่ยนไปเปนผูชายเป ็นใหญในบานแตยังคงธรรมเนียม
ไวบางคือมีการจัดงานที่บานฝายหญิงการแตงงานสมัยโบราณมีงานแตงถึง3วันทุกวันนี้มีการ
ดัดแปลงใหมทั้งหมดโดยมักจะเลือกเอาแตพิธีสําคัญๆเทานั้นเนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนไปและ
ดวยสภาพเศรษฐกิจพิธีการแตงงานจึงทําอยางรวบรัดพิธีเหลือเพียงวันเดียวหรือเพียงแคชวงเชา
เทานั้น3 
 ในเรื่องนี้เปนการแตงงานระหวางนาเรืองและนารุงผูแตงไดบรรยายถึงประเพณีการ
แตงงานของเขมรพอสังเขปคือตอนกลางคืนพี่นองชาวบานพากันรองรําและเลนเฉลิมฉลองเชา
วันรุงขึ้นมีพิธีแหลูกชายไปบานลูกสาวถัดมามีพิธีตัดผมอวยพรคูบาวสาวและนิมนตพระสงฆสวด
อวยพรชัยแกคูสามีภรรยาคูใหมและในตอนเย็นก็ยังมีพิธีดังขอความบรรยายถึงงานแตงงานตอไปนี้ 
 

                                                           
 2พรรณศิริ   เดชมณเฑียร,“การศึกษาเชิงวิเคราะหวรรณกรรมเขมรเรื่อง“คลื่นซัดทราย”(รลกโบกขฺ
สาจ)”(สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชาเขมรศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร,2542), 85. 
 3เรื่องเดียวกัน, 87. 
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เดือนหก งานมงคลสมรสของนาเรืองและนารุงไดยางมาถึงชาวบานพากันชวยจัดเตรียมหองจัด
งานและงานอื่นๆในงานมงคลสมรสนี้กุหลาบและสุบินเปนคนเหนื่อยกวาใครสวนสําณางปาก
เขายุงตลอดตั้งแตตอนจัดเตรียมงานมาเพราะเขาเปนคนเดินชิมอาหารคาวหวานทุกชนิดทั้งหมด  

ในตอนกลางคืนพี่นองชาวบานพากันรองรําและละเลนเฉลิมฉลอง เชาวันรุงขึ้นมีพิธี
แหลูกชายไปบานลูกสาวถัดมามีพิธีตัดผมอวยพรคูบาวสาวและนิมนตพระสงฆสวดอวยพรชัย
แกคูสามีภรรยาคูใหม ตอนเย็นแขกไดมาเพิ่มทีหลังเขารวมในพิธีโดยมีการจัดเตรียมอาหาร
เครื่องดื่มและสุราตอนรับแขก หลังจากรับประทานอาหารแลวคนที่อยูหมูบานไกลๆได
กลับไปคืนเหลือแตคนในหมูบานที่อยูรวมงานถึงกลางคืน  

          (น.122) 
 
 
3.3 ประเพณีวันปใหม 
จากเรื่องกุหลาบสุบินผูแตงไดบรรยายใหผูอานรูถึงประเพณีวันปใหมของชาวเขมรวามี

การเฉลิมฉลองกันถึง3วันมีการละเลนครื้นเครงตางๆเชนโยนสะบามอญซอนผาปดตาตีหมอรําวง
และเกมสดันสาก(เปนการละเลนพื้นบานโดยมีผูเลน2ฝายคนหนึ่งจับสากไวอีกคนหนึ่งดันสากใคร
หมดกําลังกอนเปนผูแพ)มีการจัดเตรียมเครื่องสักการะตอนรับเทวดาปใหมชาวบานจะสวมใส
เสื้อผาใหมหลากสีมีการทําบุญปใหมดังที่ไดบรรยายไวในเรื่องดังนี้ 

 
เมื่อเขาปใหมไดมาถึงที่หมูบานตางๆหนุมสาวและเด็กๆพากันละเลนเฉลิมฉลองอยาง
สนุกสนานชื่นบานมี:โยนสะบา,โยนลูกชวง,มอญซอนผา,เกมสสดัจจอง,ชักเยอ,เกมสปดตาตี
หมอ,เลนตากระโดด,และรําวงโดยเฉพาะอยางยิ่งมีการละเลนประจําเขตคือเกมดันสาก 
การละเลนประจําปเหลานี้เขาเลนต้ังแตหนึ่งเดือนกอนเขาปนี้แตปนี้ตามหมูบานไมคอยมีความ
คึกคักหรอกดวยแรงงานจํานวนหนึ่งกําลังติดงานยกทํานบจนกระทั่งถึงสี่หาวันกอนเขาปใหม
พวกเขาจึงหยุดพักจากงานนั้น 
ทุกบานไดจัดเตรียมเครื่องสักการะตอนรับเทวดาปใหม พวกชาวบานเดินเลนจากบานหนึ่งไป
บานหนึ่งจากหมูบานหนึ่งไปหมูบานหนึ่งคอยดักหากันพบเพื่อนฝูงเดินละเลนพักผอนและ
ถามสุขทุกขกัน พวกเขาสวมเสื้อผาใหมหลากสีสวนชาวกรุงทั้งสี่ก็ไดสวมเสื้อผาใหมที่นารุง
ไดใหมายังตนสวนสุบินสวมเสื้อผาที่เย็บดวยมือของกุหลาบโดยตรง 
ในเชาวันที่1  ชาวบานพากันไปวัดเอาอาหารไปประเคนพระสงฆอุทิศกุศลแกบุพการีและผูมี
พระคุณในตอนค่ําหลังจากกินขาวเย็นเสร็จเสียงกลองรําวงไดดังขึ้นณที่ลานหนาที่ทําการคุม
พวกเขาบรรเลงจากเพลงหนึ่งสูเพลงหน่ึงบางเพลงมีเสียงขับรองบางเพลงมีแตเสียงกลองดิน
เพียงเทานั้นแลวเพลงก็มีแตรําวง,รํากบัจ,สาละวัน,รําลาวและเพลงประจาํถิ่น 

         ( น.117 ) 
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วันที่3  เปนวันเขาปใหมวันสุดทายชาวบานพากันละเลนเฉลิมฉลอง สุบินกําลังอยูบน
บานทันใดสําณางขึ้นมาดึงเขาพรอมพูด: 

“มาไปกับกัน” 
“ไปไหน?” 
“ไปปราบไอแดนอะไรนั่นไมใหมันจองหองนัก มันไดปราบเขาทั่วหมูบานไปแลว

แมแตพ่ีสาวุธและพี่สารัตก็แพมันเรียบรอยแลวดวยเหมือนกัน” 
“พอเถอะ!ไมอยากแพชนะอะไร” 
“ไมไดหรอกมันทําใหพ่ีสาวุธและพี่สารัตขายหนานายตองสูศึกเอาเกียรติยศของเรา

คืนมา” 
พูดแลวสําณางดึงมือสุบินเดินไปณสถานที่ละเลนเฉลิมฉลองคนจํานวนมากกําลังยืน

ดูนายแดนสําแดงฤทธิ์ที่กลางวงนายแดนกําลังนั่งยองๆมือทั้งสองกําสากคนอีกขางหนึ่งจับ
ตรงปลายสากตั้งใจสุดกําลังดันสากไปขางหนาทําอยางไรใหนายแดนลมแตไรประโยชน
เพราะทําอะไรนายแดนไมไดจนกะทั่งหมดกําลังก็ขอยอมแพเดินออกแตทีเดียว  

                             ( น.120 ) 
 

 3.4 การนับถือศาสนา 
ชาวเขมรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธเหมือนอยางชาวไทยมีการไปทําบุญในวันพระ

อยางเปนประจําจากเรื่องผูแตงสะทอนใหเห็นวาแมวัดจะอยูไกลถึงกวาสองกิโลเมตรแตพวกเขาก็พา
กันไปทําบุญเพื่อคํ้าจุนศาสนา 
   

หน่ึงเดือนครึ่งกวา ๆ ผานมาบาดแผลที่ศีรษะของสาวุธและบาดแผลที่มือของสารัตก็
ไดดีขึ้นแลวแตสําณางเพียงแตสามารถเดินไดเติ๊กๆโดยมีไมเทาชวยพยุง ไมนานเทาไรวัน
ทําบุญไดมาถึงชาวบานพากันเตรียมขาวแกงขนมนมเนยเอาไปวัดถวายพระสงฆเพื่ออุทิศ
กุศลตอบรรพบุรุษที่ตายไป หลังจากเตรียมเสร็จแลวนาเรืองลูกสาวและนารุงนายแดน
รวมกับเพื่อนเราทั้งสามคนเวนแตสําณางที่ไมสามารถเดินไกลไดพากันเดินไปวัดประสิทธิ์
เปนวัดเพียงแหงเดียวของคุมที่ต้ังอยูในหมูบานโชคชัยไกลประมาณกวาสองกิโลเมตรจาก
หมูบานนิมมิต  

            ( น.76 ) 
3.5  การจงรักภักดีตอชาติบานเมือง 
จากเรื่องกุหลาบสุบินผูแตงไดพยายามสะทอนภาพความจงรักภักดีตอชาติบานเมืองและ

ตอสมเด็จสีหนุผานสุบินโดยกําหนดใหเขาเปนตัวแทนถายทอดและนําชาวบานใหเดินตามรอย
พระราชดําริและแนวทางการบริหารที่ดีของพระองคทานเพราะโครงการที่สุบินจะนํามาพัฒนา
หมูบานนั้นสวนใหญเปนโครงการตามพระราชดําริอยางเชนตอนที่สุบินไดเสนอโครงการตั้ง
สหกรณในหมูบานโดยใหนาเรืองหัวหนาคุมเปนผูบอกใหชาวบานรับรู 
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นาหัวหนาคุมหยุดเล็กนอยแลวบรรยายตอ: 
เราจะตั้งสมาคมคนชราพิการเพื่อชวยเหลือพวกแกที่ไมมีที่ พ่ึงและจัดหางานที่

เหมาะสมแกพวกแกตั้งสมาพันธเยาวชนเพื่อเปนกําลังสําคัญเต็มอัตราเพื่อชวยงานอื่นๆของ
หมูบานและคุมตั้งสหกรณสําหรับชวยปองกันผลประโยชนของพี่นองไมใหพอคามาตรึงราคา
ผลผลิตเกษตร การจัดต้ังใหมีสหกรณนี้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะเดินตามพระราชดําริและแนวทางการ
บริหารที่ดีของสมเด็จพอของเราที่พระองคไดต้ังขึ้นในสมัยสังคมราษฎรนิยมมีช่ือวา“ราช
สหกรณ” ในวันขางหนาเราจะตั้งใหมีสหกรณเงินทุนสําหรับใหพ่ีนองเรายืมเงินไปทําทุน
ประกอบอาชีพอื่นๆ สมาคมก็ดีสมาพันธก็ดีสหกรณก็ดีพอแมพ่ีนองทั้งหมดสามารถมีสิทธิเขา
หรือไมเขาเปนสมาชิกก็ไดตามความสมัครใจไมมีการบังคับเลย  

          ( น.97 ) 
4. ความเชื่อ 

ความเชื่อหมายถึงการยอมรับนับถือหรือยึดมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่มีตัวตนหรือไมก็ตาม
วาเปนความจริงหรือมีอยูจริง4ความเชื่อในนวนิยายเรื่องกุหลาบสุบินผูแตงไดสะทอนใหเห็นถึงความ
เชื่อของชาวเขมรในเรื่องเหนือธรรมชาติเร่ืองผีบรรพบุรุษความเชื่อในเรื่องความฝนและความเชื่อ
ทางพุทธศาสนา 

4.1 ความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติเร่ืองผีบรรพบุรุษ 
จากการอธิบายของนาเรืองถึงความเชื่อของความบานวาเปนความโกรธของผีบรรพบุรุษ

เจาของน้ําเจาของดินที่โกรธชั่วแลนจึงไดบันดาลใหเกิดมีอหิวาตกโรคขึ้นจึงตองยายที่อยู
ไมอยางนั้นจะตองถูกผีบรรพบุรุษฆาตาย 

 
คนทั้งสองพรอมกับสุนัขหนึ่งตัวออกจากหมูบานไปถึงสถานที่หนึ่งมีตนมะมวง

จํานวนมากและตนมะพราวขึ้นตามความยาวของลําคลองแหงหนึ่ง สุบินเตรียมถามนา
หัวหนาคุมแตแกไดบอกเขากอนวา:“ที่นี่เปนหมูบานเกาที่ชาวบานไดผละทิ้งต้ังแตกอนนา
ไดมาอาศัยอยูที่นี่อีก ในตอนที่เกิดมีอหิวาตกโรคแตละครั้งชาวบานไดแตคิดวานี่เปนความ
โกรธของผีบรรพบุรุษเจาของน้ําเจาของดินที่โกรธช่ัวแลนกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งดังน้ันจึง
ตองยายที่อยูจนไดถาไมทําอยางนี้ตอไปตองถูกผีบรรพบุรุษฆาตายเปนแน นี่เปนความเชื่อแต
กอนตอนนี้ไมมีเรื่องแบบนี้อีกหรอก” 

          ( น.64 ) 
 
 
 

                                                           
 4พระมหาสมปองมุทิโต,คัมภีรอภิธานวรรนา(กรุงเทพมหานคร:ชมรมนิรุตศึกษาวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฎ,2542. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบธันวาคม,2542), 975. 
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4.2  ความเชื่อในเรื่องความฝน 
ในเรื่องผูแตงไดสะทอนความเชื่อเร่ืองความฝนไวในตอนที่กลาวถึงเหตุการณที่หลวงตา

ฝนเห็นส่ิงเล็กๆสิ่งหนึ่งอยูบนทางจึงหยิบดูเห็นเปนมณีกอนเล็กสีสวางเหมือนเพชรมองหาเจาของ
เพื่อจะคืนใหเขาก็ไมเห็นในฝนทานจึงเก็บเอาไวหลังจากฝนทานก็คิดในใจวานี่เปนลางดีใหไดพบ
อะไรเปนแนและเมื่อไดพบกับทารกนอยทานก็นึกถึงความฝนของทานและกลาวกับตนเองวานี่เปน
ส่ิงนี้เองที่ทานฝนเห็น 
 

ตอนนี้เราขอรําลึกถึงการดําเนินชีวิตของหนุมสุบินคนนี้เพื่อใหมิตรนักอานรูเกี่ยวกับประวัติ
ของเขา ณคืนหนึ่งพระสงฆองคนี้ไดฝนเห็นในการเดินบิณฑบาตดวยกันกับลูกศิษยไดพบ
เห็นสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งอยูบนทางสวางวาววับไลกับแสงสวางของกลางวันทานก็กมไปหยิบ
ขึ้นมาดูเปนกอนมณีเล็กนิดเดียวสีสวางใสเหมือนเพชร ทานไดมองดูทุกหนแหงเกรงมีใคร
สักคนที่ทําหลนจะรองเรียกใหมอบใหเจาของเขาคืนแตรอบๆไมมีคนเลยก็เอามาเก็บไว  
ต้ังแตไดฝนเห็นมาทานไดแตคิดในใจวานี่เปนลางดีปรากฏใหพบกับอะไรอยางหนึ่งเปนแน 
เปนจริงดังในความฝนณวันหนึ่งหลังจากไปบิณฑบาตดวยกันกับลูกศิษยในการเดินกลับมา
วัดตามทางทานก็ไดยินเสียงรองไหเหมือนที่ไดบอกไวในบทนําตนเรื่องไปแลว  

ต้ังแตครั้งนั้นมาทานก็ไดเลี้ยงดูอุมชูทารกนี้และตั้งช่ือตามที่ฝนเห็นคือเพชรสุบิน มี
อุบาสกจํานวนหนึ่งไดมาทําบุญทําทานในวัดเห็นเด็กชายนี้นารักก็ขอเอาไปเลี้ยงทําเปนลูกแต
ทานไมเห็นดวยเพราะเริ่มตั้งแตเก็บเอามาเลี้ยงทารกนี้สุขสบายในการเลี้ยงดูไมเจ็บปวยอะไร
เลยแลวก็เปนเด็กอารมณดีหนาระรื่นโปรยยิ้มใหเขาใหเราทั่วทุกคนกันเปนเหตุทําใหคน
ทั่วไปรักชอบใจมัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทานมีนิสัยเหมือนกันกับทารกนี้จึงตัดใจไมขาดที่จะ
ใหไปอยูกับคนขอ  

           ( น.50 ) 
4.3  ความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 4.3.1ทําดีไดดทีําชั่วไดช่ัว 
 เนื่องจากชาวเขมรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธจึงยึดหลักคําสอนของพระพุทธเจา

และมีความเชื่อในการทําความดีจากเรื่องผูแตงไดสะทอนผานบทสนทนาระหวางนาเรืองกับสุบินที่
เมื่อสุบินเลาใหนาเรืองฟงถึงภูมิหลังของเขานาเรืองก็ไดบอกเขาวาเขาเปนคนดีทําดีตองไดดี 

ถัดมาสุบินก็เลาประวัติของตนบอกแกชายเจาของบานจนกระทั่งจบฟงแลวแกมีความ
เลื่อมใสอยางมากตอชีวิตตอสูของเขาก็พูดขึ้นดวยใจนิยม: 

-คนดีจะไดพบแตโชคดีเปนแนเหมือนตอนนี้แหละอันดลบันดาลไวเหมือนเปน
วาสนาที่หลานไดพบกับนาดวยความบังเอิญ 

     ( น.57 ) 
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4.3.2ตนเปนทีพ่ึ่งแหงตน 
 ผูแตงสะทอนความเชื่อนี้ผานสุบินจากตอนที่เขาไดพยายามอธิบายใหชาวบานเขาใจ
ถึงความจริงที่ทําใหพวกเขาตองรวมมือกนัพัฒนาหมูบานโดยยกตวัอยางคําสอนของพระพุทธเจาคอื
ตนเปนที่พึ่งแหงตนมาอธิบายดังตวัอยาง  

 
สุบินยิ้มตอบขึ้น: 
-ขอขอบคุณนองแดนที่มีความคิดดีๆและมีขอสงสัยที่แตกตางในการประชุมสําคัญนี้ 

ผมขอตอบพอแมพ่ีนองอีกครั้งวาหากรูปจําลองปูตาที่มีแตหินหรือดินหนึ่งกอนตั้งอยูกลางทุง
แลวมีผูใดบางจุดธูปบูชา?อยางนอยก็ตองมีสถานที่สํารวมมีกุฏิเหมาะสมจึงจะมีเขาเขาไปจุดธูป
บูชาเอาของถวายไปถวายตามพิธีกอนจะอยากใหเขาชวยเราก็ตองทําอะไรสักอยางหนึ่งให
ปรากฏออกมาเปนรูปรางขึ้นเพื่อใหเขามองเห็นวาเราไดอุตสาหพยายามชวยตนเองไปกอนแลว
นั้นเขาจึงจะชวยเราได หากเรายังนอนเงียบไมไดทําอะไรเลยแลวรูจักแตรองเรียกใหเขามาชวย
แลวมีใครเขามีใจอยากชวยเรานั้น?แมในธรรมคําสอนของพระก็ไดบอกวา“อัตตาหิอัตโนนา
โถ”แปลวา“ตนเปนที่พ่ึงแหงตน”มีความหมายวา“เราตองชวยตัวเรากอนกอนจะอยากใหคน
อ่ืนมาชวยเรา” ดังนี้ขอพอแมพ่ีนองรวมมือกันเพื่อหมูบานและคุมของเรา  
            ( น.102 ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
บทท่ี 4 

สรุปผลการวจิยัและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวจิยั 
 
 สารนิพนธฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาวิเคราะหคุณคาของนวนิยายเขมรเรื่องกุหลาบ สุบิน 
ตามหลักการวิจารณวรรณกรรมและการศึกษาวิ เคราะห  สภาพสังคม  ชีวิตความเปนอยูและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรในชนบทปจจุบัน ซึ่งประพันธโดย ส. บุปผา สรุปไดดังนี้ 

โครงเรื่องของนวนิยายเรื่องกุหลาบ สุบิน เปนเรื่องของสุบิน ชายหนุมท่ีไดรับการอบรม เลี้ยง
ดู จากพระสงฆซึ่งเก็บเขามาเลี้ยงตั้งแตยังเปนทารก จนจบปริญญาวิศวกร เขาไดประสบอุบัติเหตุ
เฮลิคอปเตอรตกและไดรับการชวยเหลือจากหัวหนาคุมนิมมิต เขตพระวิหาร เนื่องจากหมูบานนี้ เปน
หมูบานชนบท หางไกลความเจริญ ชาวบานมีความเปนอยูไมดีนัก เขาจึงไดผลักดันใหเกิดโครงการ
พัฒนาหมูบานขึ้น ดวยความชวยเหลือจากเพื่อนอีก 3 คนและความรวมมือของชาวบาน โครงการจึง
สําเร็จ และหมูบานนิมมิตก็ไดรับการพัฒนา ชาวบานมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 ผูแตงไดใชวิธีการแบบผูแตงเลาเรื่องเอง คือผูแตงเปนผูรูหมดทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับตัวละคร 
ท้ังที่เปนเหตุการณและความรูสึกนึกคิดของตัวละคร มีการใชบทสนทนาของตัวละคร เพ่ือลดความนา
เบื่อ เพราะผูแตงใชการบรรยายเปนสวนใหญ ผูแตงไดเปดเรื่องโดยใชเหตุการณการที่พระสงฆพบทารก
นอย คือสุบิน ซึ่งช่ือของเขา ไดถูกกาํหนดไวอยางสอดคลองดวยเหตุที่กอนพระสงฆรูปนี้จะพบกับสุบิน 
ทานไดฝนวาขณะที่ทานเดินบิณฑบาตดวยกันกับลูกศิษย ทานไดพบเห็นส่ิงเล็ก ๆ สีสวางใสเหมือน
เพชร ทานไดมองหาเจาของแตไมมีใครจึงไดเก็บมา เมื่อทานพบสุบิน จึงตั้งชื่อเขาตามที่ฝนเห็น คือ 
“เพชร สุบิน” ผูแตงใชเหตุการณอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอรตกเปนจุดเริ่มของเรื่องราวทั้งหมดตอมา โครง
เรื่องมีความกระชับและความตอเนื่อง ถือไดวามีเอกภาพดี โครงเรื่องยอยมีความสัมพันธและสนับสนุน
โครงเรื่องใหญ คือเรื่องราวความรักของกหุลาบและสุบิน  
 กุหลาบ-สุบิน นับเปนเรื่องราวท่ีดี เพราะสิ่งที่ผูแตงเสนอเปนภาพสะทอนของความตั้งใจ
มุงมั่นในการพัฒนาสังคมชนบทในเขมร ท่ีอยูหางไกล ชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหผูอานเกิดความรูสึกรัก
ทองถิ่นและคิดทําประโยชนเพ่ือชาติบานเมือง โดยการพัฒนาทองถิ่น ชนบท ของตน เปนเรื่องราวที่ยก
ยองคนดี ขยัน และมีความคิดทดแทนบุญคุณ แผนดิน แบงเบาภาระของรัฐ เพื่อยกระดับความ
เจริญกาวหนาใหกับชนบท 

42 
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สารัตถะสําคัญของเรื่อง คือการทําประโยชนเพ่ือบานเมือง การพัฒนาชนบททองถิ่นหางไกล 
ความสามัคคีรวมแรงรวมใจกัน และยังมีสารัตถะยอยคือสารัตถะเกี่ยวกับความรัก และสารัตถะเกี่ยวกับ
การดําเนินชีวิต ซึ่งลวนมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต 

ฉากในเรื่อง มีความชัดเจน และสอดคลอง เหมาะสม กับเนื้อเรื่อง ชวยในการดาํเนนิเรือ่ง และ
ชวยใหผูอานมองเห็นลักษณะของตัวละครไดชัดเจนยิ่งขึ้น โดย ฉากในเรื่องกลาวถึงหมูบานนิมมิต 
จังหวัดพระวิหาร ซึ่งเปนหมูบานในชนบท ที่อยูหางไกลความเจริญของประเทศกัมพูชา 
 ตัวละครในเรื่องกุหลาบ-สุบิน แบงเปน 3 ประเภท คือตัวละครเอก ตัวละครราย และตัว
ประกอบ จํานวนตัวละครที่ผูแตงสรางขึ้น มีนอยตามความจําเปน เพ่ือความกระชับของการดําเนินเรื่อง 
ตัวละครมีลักษณะสมจริง  
 บทสนทนาในเรื่อง มีความสอดคลองกับลักษณะนิสัยของตัวละคร ชวยในการดําเนินเรื่องให
รวดเร็วแทนการบรรยาย และยังชวยในการบอกบุคลิก ลักษณะนิสัยของตัวละครใหชัดเจนยิ่งขึ้นอีกดวย 

กลวิธี หรือเทคนิคในการแตง มีกลวิธีเกี่ยวกับผูเลาเรื่อง คือ ผูแตงเปนผูเลาเรื่องเอง โดยจะ
บรรยายไปตามเรื่องที่มีตัวละครมีบทบาทตาง ๆ ทั้งที่เปนเหตุการณและความรูสึกนึกคิดภายในใจของ
ตัวละครแตละตัว ผูแตงเปนผูรูแจงเห็นจริงทุกอยางเกี่ยวกับตัวละคร ผูแตงดําเนินเรื่องดวยเลาไป
ตามลําดับ กลวิธีการจบเรื่องดวยการที่ปญหาทุกอยางไดรับการแกไขและจบลงดวยความสุข 

ทวงทํานองหรือสไตลการแตง มีการใชภาษาพูดไดเหมาะสมกับลักษณะนิสัยของตัวละคร 
และสมจริง การใชภาษาตางประเทศพบนอยมาก มีการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญา ( ! ) เพื่อเนนย้ํา
ขอความ ความรูสึกของตัวละคร ซ่ึงถาวิเคราะหตามหลักการใชเครื่องหมายอุเตียนสัญญานี้ตามหลกัของ
เขมร ผูแตงก็ใชไดเหมาะสมแลว ไมฟุมเฟอยเกินไป นอกจากนี้ ยังมีการใช เชิงอรรถ เพื่ออธิบายขยาย
ความ  

การใชโวหารมี พรรณนาโวหาร บรรยายโวหาร สวน การใชสํานวนเปรียบเทียบใหเกิด
ภาพพจน คือ การอุปมา การใชสัญลักษณ การกลาวทาวความ ผูแตงนํามาใชไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 
 ภาพสะทอนสังคม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อของชาวเขมรจากเรื่องกุหลาบ 
สุบินนี้ ทําใหผูอานทราบถึงสภาพสังคม และชีวิตความเปนอยู ของชาวเขมรในชนบทปจจุบัน วาเปน
สังคมเกษตรกรรม  ประชาชนประกอบอาชีพเพาะปลูก ทํานา เลี้ยงสัตว หาของปา ชาวบานในชนบทยัง
ไมมีการศึกษาและระบบสุขอนามัยในครัวเรือนที่ดี  ลักษณะบานเรือนเปนบานไมหลังคามุงแฝก ผนัง
และไมระแนงขัดแตะทําจากไมไผ  นอนบนเสื่อกก เน่ืองจากชาวบานทํานากันเปนสวนใหญ ลักษณะ
การทํานาของชาวบานในชนบท จะเปนแบบชวยกันทํานา ที่นาสวนใหญอยูไกลจากหมูบาน ชาวบานจึง
ไปพักอยูที่น่ัน นาน ๆ จึงจะเขาหมูบาน สวนที่นาใกลหมูบานจะมีแตพวกคนแก ๆ เปนคนทํา  ชาวบาน
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สามัคคีกัน จะชวยกันทํานาแลกเปลี่ยนแรงกันคือชวยกันไปมา สําหรับการดูแลรักษาเมื่อยามเจ็บปวย
น้ัน ยังคงใชการรักษาแบบเขมรโบราณ ดวยวิธีพ้ืนบาน โดยการใชยาสมุนไพร ที่หาไดตามปา 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเขมรที่ผูแตงไดสะทอนใหเห็นจากรื่อง มีความคลายคลึงกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเรา คือ การจงรักภักดีตอชาติบานเมือง การนับถือศาสนา การ
เคารพและกตัญูตอผูมีพระคุณ  การแตงงาน และประเพณีวันปใหม  

ความเชื่อของชาวเขมรที่ผูแตงสะทอนใหเห็นในเรื่องคือ ความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ 
เรื่องผีบรรพบุรุษ  ความเชื่อในเรื่องความฝน และความเชื่อทางพุทธศาสนา 
 
ขอเสนอแนะ 
 

การนํานวนิยายเขมรมาแปลเปนภาษาไทย และศึกษาวิเคราะหทําใหเขาใจถึงสภาพสังคม 
ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนความเชื่อของชาวเขมรไดอยางลึกซ้ึงมากขึ้น เพราะนวนิยายไดสะทอน
สภาพความเปนจริงผานทัศนะของผูประพันธ จึงควรมีการสนับสนุนใหเกิดการนํานวนิยายเขมรมาแปล
เปนภาษาไทยใหมากขึ้น 
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ภาคผนวก 
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กุหลาบสุบนิ 
 
 บทนํา  
 
 (1)เมฆโปรงงาม พระอาทิตยไดสองแสงบนแผนดินในความรอนพอเหมาะ ณ เวลาสิบ
โมงเชา  ตามทางพระสงฆรูปหนึ่งพรอมดวยลูกศิษยกําลังเดินบิณฑบาต  มาถึงปาละเมาะแหงหนึ่ง   
ทานและลูกศิษยไดยินเสียงรองไห  เสียงนี้ ไดดึงการเดินของทานและลูกศิษยใหหยุดอยู ณ ที่แหง
หนึ่ง พยายามฟงเพื่อหาที่มาของเสียง ตาทานมองหา แตไมเห็นอะไร นอกจากกิ่งไมและตนไมเล็กๆ 
ที่ขึ้นตามทุง แลวเสียงรองไหก็เปลี่ยนเปนเงียบเสียงไป  ไมเห็นมีเหตุแปลกอะไร ทานและลูกศิษยก็
เดินตอไปขางหนาอีก  
 เพิ่งกาวไปไดสองสามกาว เสียงรองไหก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง  ครั้งนี้ ทานตั้งใจฟงเพื่อหาที่มา
ของเสียงรองไห แลวตรงเขาไปหยิบกิ่งไม กิ่งหนึ่งใกลๆ นั้นโดยมีลูกศิษยเดินประชิดตามขางหลัง  
 เมื่อไปถึง ทั้งครูทั้งศิษยไดเห็นสิ่งหนึ่ง ถูกหอและวางไวใกลๆ กับโคนตนไมตนหนึ่ง ใน
หอที่วางไวนั้นมีทารกคนหนึ่งกําลัง (2)แผดเสียงรองไห  เมื่อเห็นมีคนเดินมาใกลตัว ทารกก็หยุด
รองไห แลวจองมองมาที่คนทั้งสองไมวางตาดวยสีหนาราวกับจะขอใหชวยสงเคราะหชีวิตตน  ทาน
บอกใหลูกศิษยยกทารกนี้ขึ้น สํารวจดูหนาตาเนื้อตัว เปนเด็กผูชายมีอายุประมาณสามสี่เดือน  ทารก
ถูกเขายกขึ้นมาอุมอยางนี้ก็หัวเราะใหคนอุม  นึกถึงความฝนเมื่อวันกอน ทานก็กลาวกับตัวเองวา 
“ส่ิงนี้แหละ ที่อาตมาไดฝนเห็น” 
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1 
วันแหงความสําเร็จ เดือนมหาโชค ปมีโชค 

 
 (3)วันนี้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกัมพูชา (อดีตโรงเรียนสอนเทคโนโลยีช้ันสูง มิตรภาพ
กัมพูชา-โซเวียด) มีความอึกทึก บรรยากาศชื่นบานกวาทุกครั้ง ดวยนักศึกษาจํานวนหนึ่งไดจบ
การศึกษาและรับปริญญาบัตรดานวิศวกรหลังจากไดศึกษามาเปนระยะเวลาประมาณสี่หรือหาป 
ตามความสามารถของแตละคน  ตอนนี้ พวกนักศึกษากําลังออกจากศาลาพิธี พวกเขาเดินสนทนากนั 
ประกอบดวยใบหนายิ้มแยมเบิกบานสดใส ในมือเขาแตละคนไดถือปริญญาบัตรหนึ่งใบที่เปน
หลักฐานยืนยันถึงความสําเร็จของพวกเขา   

ที่สนามโรงเรียน มีผูคนมากมายบางเปนบิดามารดาผูปกครอง พี่นองเพื่อนฝูง เขามารวม
ยินดีในพิธีรับปริญญาบัตรนี้  นักศึกษาหนุมคนหนึ่ง มีอายุประมาณสามสิบป รางสูงโปรง ผิวคลํ้า 
ไดเดินออกจากหองประชุมนักศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตร มายืนอยูที่สนาม มองไปที่นักศึกษารวม
รุนเดียวกันที่มีพี่นองมา (4)รับผิดกับตนที่ไมมีใครเขามารวมยินดี  ยืนมองครูหนึ่ง นักศึกษาหนุม
ของเราก็กาวเทาออกจากสนามโรงเรียน  กาวเดินชาๆ มุงไปยังที่จอดรถยนต แลวกระชาก รถขับไป
ยังที่พักอาศัย  

เดินทางมาถึงวัด นักศึกษาหนุมของเราขับเขาไปหยุดอยูหนากุฏิหลังหนึ่ง จอดรถใตกุฏิ
อยางเรียบรอยดีแลวก็ขึ้นไปบนกุฏิ  บนกุฏิ พระสงฆรูปหนึ่งมีอายุประมาณหกสิบพรรษาปลายๆ 
กําลังฉันอยู แตสนทนาดวยกันกับพระอาจารยรูปหนึ่งที่นั่งใกลๆ นั้น  เมื่อเห็นนักศึกษาหนุมเดินเขา
มา ทานก็ไดกลาว : 

-  ออ! กลับมาแลวหรือ สุบิน  
เมื่อไดยินคําถามนี้ เราจึงรูวานักศึกษาหนุมคนนี้ช่ือสุบิน  ช่ือนี้ เปนชื่อท่ีพระสงฆรูปนี้ได

ตั้งใหเขา  
สุบินตอบ : “ครับหลวงตา” พรอมทั้งเดินเขามาในทาเดินคอมๆ ดวยความเคารพ แลวมา

นั่งพับเพียบกราบพระสงฆที่เปนผูมีพระคุณเหนือตน  ทานกลาวดวยใบหนายิ้มแยมพอใจ :  
 - สุบิน ตาสุขใจนัก การตอสูและความอุตสาหะพยายามของเจา ไดสําเร็จสมความมุงมาด
ปรารถนา  
 -  อะไรๆ ที่กระผมไดรับความเมตตามาถึงวันนี้ ก็เนื่องจากการความชวยเหลือเมตตาของ
หลวงตาดวยเหมือนกัน  นี่เปนบุญคุณอันยิ่งใหญมหาศาลที่กระผมไมอาจลืมไดเลย  

 - ไมมีบุญคุณความดีอะไรหรอก ตาทําทุกอยางไปตามที่ตาสามารถทําไดเทานั้น   
- ถึงอยางไร.... 
- พอแลว ไมตองพูดเรื่องนี้  ตอนนี้ เจาคิดเรียนตออีกหรืออยางไร? 
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- (5)กระผมคิดอยากหางานทํา  
- เออ! ตามแตใจเจาเถอะ ตาไมบังคับเจาหรอก  หางานทําก็ดีเหมือนกัน เจาก็สมควรแก

เวลาหาคูแลว มีมองๆ ที่ไหนๆ แลวหรือยัง ? 
- เร่ืองแตงงาน กระผมไมทันไดคิดถึงหรอกหลวงตา สําคัญคือตองมีงานทํากอน   

 พระสงฆยิ้มพอใจกับคําตอบของสุบิน กลาวตอบ :  
- มีความสําเร็จแน ตาดูเจาไมผิดหรอกสุบิน   
สุบินเปนเด็กวัดคนหนึ่งในบรรดาเด็กวัดคนอื่นๆ  ที่มีชีวิตอยูและเติบโตรูประสาอยูในวัด 

ภายใตการเลี้ยงดูและการอุปถัมภทุกอยางจากสํานักของพระสงฆรูปนี้  
 
 

*** 
 
ตอนนี้ เราขอรําลึกถึงการดําเนินชีวิตของหนุมสุบินคนนี้ เพื่อใหมิตรนักอานรูเกี่ยวกับ

ประวัติของเขา    ณ คืนหนึ่ง พระสงฆองคนี้ไดฝนเห็น ในการเดินบิณฑบาตดวยกันกับลูกศิษย ได
พบเห็นสิ่งเล็กๆ ส่ิงหนึ่งอยูบนทางสวางวาววับไลกับแสงสวางของกลางวัน ทานก็กมไปหยิบขึ้นมา
ดู เปนกอนมณีเล็กนิดเดียวสีสวางใสเหมือนเพชร  ทานไดมองดูทุกหนแหง เกรงมีใครสักคนที่ทํา
หลนจะรองเรียกใหมอบใหเจาของเขาคืน แตรอบๆไมมีคนเลย ก็เอามาเก็บไว  

ตั้งแตไดฝนเห็นมา ทานไดแตคิดในใจวา นี่เปนลางดีปรากฏใหพบกับอะไรอยางหนึ่ง
เปนแน  เปนจริงดังในความฝน ณ วันหนึ่ง หลังจากไปบิณฑบาตดวยกันกับลูกศิษย ในการเดิน
กลับมาวัด ตามทาง ทานก็ไดยินเสียงรองไหเหมือนที่ (6)ไดบอกไวในบทนําตนเรื่องไปแลว  

ตั้งแตคร้ังนั้นมา ทานก็ไดเล้ียงดูอุมชูทารกนี้ และตั้งชื่อตามที่ฝนเห็น คือ เพชร สุบิน  มี
อุบาสกจํานวนหนึ่งไดมาทําบุญทําทานในวัด เห็นเด็กชายนี้นารักก็ขอเอาไปเลี้ยงทําเปนลูก แตทาน
ไมเห็นดวย เพราะเริ่มตั้งแตเก็บเอามาเลี้ยง ทารกนี้สุขสบายในการเลี้ยงดูไมเจ็บปวยอะไรเลย แลวก็
เปนเด็กอารมณดีหนาระร่ืนโปรยยิ้มใหเขาใหเราทั่วทุกคนกัน เปนเหตุทําใหคนทั่วไปรักชอบใจมัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานมีความคุนเคยกับทารกนี้ จึงตัดใจไมขาดที่จะใหไปอยูกับคนขอ  

ในระยะเวลาสามสิบปในการดําเนินชีวิต เขาไดรับการสั่งสอนอบรม ฝกหัด ตักเตือนจาก
ทานสม่ําเสมอ ครบทุกเวลา  ดวยเหตุนี้แลวทําใหสุบินเปนเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมดีงาม มีใจอดทน
พยายามตอสูในการศึกษาและการงานทุกอยางจนกระทั่งไดรับความสําเร็จในการดําเนินชีวิตของตน  
ทานไดแตสอน ฝกหัดใหสุบินรูจักรักชาติบานเกิด รูจักดีช่ัว ประพฤติดี มีคุณธรรม รูจักชวยคน
ยากจนและคนออนแอ รูจักอยูรอดดวยการตอสูกับชีวิต อุตสาหพยายามและรักการงาน  ชีวิตคือการ
ตอสู มีแตการตอสูและอดทนพยายามเทานั้นจึงจะสามารถสําเร็จทุกงานได  
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สุบินตองจดจําอยูเสมอในคําสอนเหลานี้ แลวเคารพและปฏิบัติตามทุกเวลา  ในเวลาวาง
จากชั่วโมงเรียน เขาไดแบงเวลาหางานอื่นๆ ทําเสมอ พอไดรายไดบางสําหรับการใชจายสวนตัว 
และชวยแบงเบาไปถึงการอุปถัมภจากทานดวย   โดยปกติสุบินไดไปทํางานที่อูซอมรถยนตแหง
หนึ่ง ที่ตั้งอยูไมไกลจากวัดที่ตนอาศัยอยู (7)ไมวาการงานนั้นลําบากหรือสบาย หนักเบาเล็กใหญ
อยางไร เขาเต็มใจทําทั้งนั้น แลวทําดวยความเอาใจใสอีกดวย  

การงานสอนคน นี้เปนความจริง  การงานอะไรอยางหนึ่งที่เราทําอยูเสมอทุกวันเปน
ประจํา ทําใหเรามีความรูความเขาใจ มีประสบการณและมีความชํานาญในการงานอยางแนนอน  

ทีแรก สุบินแคไปดูพวกชางทําเพียงเทานั้น  บางครั้งเขายังไดบอกพวกชางคืนบางในเวลา
ที่พวกเขา มีความผิดพลาด สับสนหรือหลงลืมในการถอดใสเครื่องอะไหลผิดแตละครั้ง ทําให
เจาของอูซอมรถยนตมีความชื่นชมและพอใจใหสุบินเขาทํางานพรอมทั้งไดเพิ่มรายไดแกเขาอีกดวย  
ความเฉลยีวฉลาดบวกกับความชอบดวย ทําใหสุบินเขาใจเร็วและเรียนรูเร็วในระยะเวลาอันสั้น  

 
*** 

 
รถยนตนักทองเที่ยวคันหนึ่ง ขับเขามาในบริเวณวัดตามชองประตูมาหยุดอยูหนากุฏิของ

สุบิน  ชายหนุมสงางามคนหนึ่งลงจากรถยนต เดินตรงไปยังบันไดกุฏิ  ในเวลาเดียวกันนั้น สุบิน
กําลังลงจากขางบนกุฏิ เหลือบเห็นผูมาหาหนาใหม เขารองดวยความยินดี : 
 - เอ ! สําณาง มาถึงตั้งแตเมื่อไรนี่? 
ชายหนุมชื่อสําณางยิ้มพรอมทั้งตอบวา :  
 - มาถึงเมื่อสักครูนี้เอง  
 คนทั้งสองจับมือกันเปนการถามสุขทุกข แลวพากันเดินไปยังมานั่งหินตัวหนึ่งใตตนไทร  
หนุมสําณางเปนเพื่อนสนิทกับสุบินที่เรียน(8)อยูวิทยาลัยดวยกัน เขาทั้งสองรักใครผูกพันกันเหมือน
พี่นอง และชวยเหลือกันไปมาอยูเสมอในการเรียน  จริงอยูที่สําณางมีชีวิตอยูในตระกูลคนรวย เปน
ครอบครัวนักธุรกิจ แตสําณางไมเคยดูถูกดูแคลนสุบินที่เปนเด็กเติบโตดวยขาววัดเลย  

หลังจากเรียนจบมัธยมศึกษา เขาทั้งสองก็ไดเรียนแยกกัน โดยสุบินเลือกเอาสาขา
เกษตรกรรมและเทคโนโลยี เปนวิศวกรชํานาญดานชนบทที่เปนความตั้งใจของเขา  สวนสําณาง ได
ออกไปเรียนวิชาแพทยในประเทศฝรั่งเศสตามความตองการของพอแมเขา  อยูที่นั่น สําณางก็ได
เรียนสาขาเศรษฐศาสตรเพิ่มเติมอีกดวย  แมวาเขาทั้งสองเรียนวิทยาลัยตางแยกไกลจากกันและเรียน
สาขาวิชาเอกไมเหมือนกัน แตเขาไดติดตอกันอยางสม่ําเสมอ จนกระทั่งไดเรียนจบทุกคน  

วันนี้ สําณางมาเยี่ยมสุบิน  หลังจากทั้งสองนั่งลงบนมานั่งหิน สําณางก็เร่ิมพูด :  
 - ใหกันขอโทษดวย ที่ไมไดไปยินดีกับนายในวันรับปริญญาบัตร   
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 -  ไมเปนไรหรอก  
-  นายไมโกรธกันเหรอ? 
- ถากลัวกันโกรธ กระทั่ง.... 
- ยังไง ! อยากใหกันเล้ียงนายใชใหม? 

สุบินไมตอบ เพียงแตยิ้มกริ่ม  สําณางมองหนาเพื่อนรักของตนแลวพูดตอ :  
- ดีละ ! งั้นกันจะพานายไปเที่ยวตามชนบท  
- ไปไหน? 
- ไปเที่ยวเสียมเรียบ เดินดูวัดและไปเที่ยวพนมกุเลน  
- (9)ดีเหมือนกัน  เราจะขี่อะไรไป? 
- เอลีกู (เฮลิคอปเตอร) 
- เฮลิคอปเตอร? 

สุบินรองดวยความตกใจ  สําณางยืนยัน : 
 - เหตุที่กันอยากเดินทางโดยเฮลิคอปเตอรนี้ เพราะอยากใหนายไดดูทิวทัศนแปลกๆ จาก
บนอากาศ ที่นายไมเคยเห็น  ในอาทิตยหนานี้ มีเฮลิคอปเตอรของกองทัพไดรับมอบหมายใหไป
เสียมเรียบ เราอาจขอเขารวมเดินทางไปดวยไดเพราะกันมีพี่นองทํางานอยูที่นั้น  
ฟงแลว สุบินเงียบเหมือนกําลังครุนคิด  เห็นเพื่อนตนไมพูดไมจา สําณางถามซ้ํา : 

-   ทําไม! ไมถูกใจเหรอ? 
สุบินคิดเล็กนอย ตอบขึ้น :  

- รอกันขออนุญาตจากหลวงตากอน  
- เออ! ยังงั้นไปดวยกัน  
จบคําพูด ทั้งสองลุกจากมานั่งหิน ขึ้นไปบนกุฏิไหวพระสงฆแลวก็บอกถึงจุดประสงค

ของพวกเขา  ทานฟงเสร็จ ทานก็กลาว :  
- เออ! ถาเจาอยากไปก็ไปเถอะ  

คนทั้งสองดีใจมาก หลังจากไดรับอนุญาตก็พูดขึ้นพรอมกัน :  
- ขอบพระคุณครับ หลวงตา  
ทานหลับตาแนนิ่งครูหนึ่ง แลวกลาวกับตนเอง  : “คงจะถึงเวลาแลว”  คํานี้ดูเหมือนซอน 

(10)ความลึกลับที่ไมสามารถเขาใจได  เมื่ออยากรู เราตองเดินตามการดําเนินเรื่องตอไปอีก จึงจะ
สามารถรูวาจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหนุมสุบิน  

 ถึงวันนัด ชายหนุมทั้งสองของเราไดมาพบกัน แลวเดินทางไปที่ทาอากาศยานโพธิจินตุง 
ขึ้นเฮลิคอปเตอรของกองทัพเดินทางไปเสียมเรียบ  นี่เปนครั้งแรกแลว ที่สุบินไดรูจักการเดินทางบน
อากาศ  
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เฮลิคอปเตอรไดอุนเครื่องชั่วครู เสร็จแลวยกตัวชาๆ ขึ้นไปบนอากาศบินมุงไปทิศเหนือ  
อยูบนอากาศ ยานบินกําลังพุงไปขางหนา ในนั้นบรรทุกคนสี่คน : สุบิน สําณาง และนักบินสองคน 
คือคนขับกับผูชวยเรื่องเครื่องยนต  นักบินทั้งสอง มีอายุประมาณสี่สิบป  เสียงเครื่องยนตและใบพัด
กองดังหึ่งๆ ทําใหผูโดยสารทั้งสองคุยกันไมคอยไดยิน  สุบินมองจากบนอากาศ มองมาที่พื้นดิน
ตามชองกระจก ดวยความรูสึกตื่นเตนเบิกบาน โดยเห็นถนนหนทางเล็กๆ บางยาวบางสั้นตัดกัน
เหมือนเชือกพันกัน ยานยนตกําลังแลนบนถนนหนทางเหมือนฝูงมดกําลังคลาน บานเล็กๆ เหมือน
กอนอิฐ ทุงนาเล็กใหญทั่วพื้นดินมีสีเขียวสดเรียงเรียบตอติดๆ กัน รูปรางเหมือนตารางสี่เหล่ียม ทาง
น้ําไหลวกเวียนขึ้นลงเหมือนงูเล้ือย และมีสีขาวเหมือนเงิน ไหลรินสวางกระจางระยิบระยับดวยตอง
แสงสวางของดวงอาทิตยเบื้องบน ปาเขาเล็กใหญมีสีน้ําเงินเขม  ธรรมชาติที่สดใสแปลกใหมนี้ ทํา
ใหสุบินจองมองอยางดื่มด่ําใจเพราะไมเคยไดเห็นทัศนียภาพงดงามปราณีตแบบนี้เลย  แตจิตใจเขา
ไมเบิกบานอีก เมื่อเห็นเขตปาและเขาบางแหงกลายเปนสีแดงเนื่องจากการตัดไมผิดกฏหมาย  

กําลังดื่มด่ําใจ เสียงหนึ่งไดดังขึ้นใกลหู :  
- (11)รูสึกอยางไรบาง? 
สุบินหันไปมองเจาของเสียง เห็นสําณางยืนยิ้มใกลๆ เขา  เขาเงยหนาขึ้นยิ้ม แลวมองไป

ขางบน เห็นกอนเมฆกระจัดกระจายเต็มฟา ลอยตามลมเหมือนกอนสําลี  
- ดูพอไดแลว อยายืนนานนัก ไมเมื่อยขาเหรอ? 
สําณางพูดกับสุบิน แลวดึงมือใหมานั่ง  ชายคนที่เปนผูชวย(นักบิน)เรื่องเครื่องยนตมอง

มาที่ทั้งสองพรอมถาม :  
- นองทั้งสองไปเที่ยวนครวัดหรือ? 
- ครับ  

คนทั้งสองตอบพรอมกัน  ผูชวยนักบินถามสุบิน :  
- นองเคยขึ้นเครื่องบินไหม? 

สุบินตอบทั้งยิ้มๆ :  
- นี่เปนครั้งแรกครับ พี่  
- เพราะอยางนั้นนี่เอง ถึงไดดูดดื่มใจกับทัศนียภาพนัก  

ผูชวยนักบินถามดวยไมตรี :  
- นองทั้งสองชื่ออะไร? 

สําณางตอบ :  
- ผมชื่อสําณาง และเพื่อนผมชื่อสุบิน   

ผูชวยนักบินมองมาที่ทั้งสอง แลวตอบ :  
- ผมชื่อสาวุธ และนักบินคนขับเพื่อนผมนี้ช่ือสารัต  
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อยูในบรรยากาศเงียบสงัดครูหนึ่ง นักบินผูขับยานบินเหล็กชื่อสารัตพูดขึ้น :  
- พวกเรา อีกหนอยจะมีลมฝนหนัก  
ทุกคนมองไปที่(12)ทองฟา เห็นเมฆดําจํานวนมากอยูขางหนา  ไมนานเทาไร เมฆดําได

ปกคลุมซีกหนึ่งของทองฟา  นักบินไดบังคับยานเลี่ยงจากผืนเมฆดํา ทันใดนั้น ไดมีลมพัดอยางแรง 
ทําใหตัวยานโคลงเคลงและลอยไปตามแรงลม  พรอมกันนั้น ฝนก็เร่ิมตกอยางหนัก ทําใหทั่วทองฟา
มืดสนิทมองหาทิศทางไมเห็น  

เฮลิคอปเตอรไดลดเครื่องลงใหระดับความสูงเปนอยางต่ํา เพื่อทําการลงจอดในกรณี
ฉุกเฉิน  แตทวา ดวยเหตุที่ลมฝนหนักมากทําใหนักบินของเราลําบากในการหาทิศทางไป  พรอมกับ
ลมฝน ฟาแลบและเสียงฟาคํารามดังล่ันไดสวางวาบฟาดแสงจนดังสนั่นนากลัว  อยูในสถานการณนี้ 
คนขับของเราพยายามหาพื้นที่เพื่อทําการลงจอด แตไมสําเร็จ  ทันใดนั้น ผูชวย(นักบิน)เร่ือง
เครื่องยนตก็พูดขึ้น :  

- เครื่องไมดีแลว ทุกคนระวัง!  
 สุบินและสําณางกําลังวิตก เมื่อไดยินเสียงรองนี้ ก็มองหนากันลอกแลก  เห็นดังนี้ สาวุธ
รองขึ้น : 

- นองทั้งสองมานี่  
สาวุธเรียกเพื่อนเราทั้งสองมาใกล แลวรองบอก :  

- ยืนอยูตรงนี้แหละ คอยผมบอกใหกระโดดคอยกระโดด ไดยินไหม? 
เพื่อนเราทั้งสองหาคําพูดอะไรคําถามอะไรก็ไมออก ไดแตมองหนากันดวยอาการ

หวาดกลัว  อยูในสถานการณฉุกเฉินนี้ สุบินยังมีสติลุกขึ้นมา ไปเอาถุงเสื้อผาของตัวเองมาถือและ
ยื่นกระเปาเดินทางใหสําณาง  

เวลานี้  เฮลิคอปเตอรกําลังทิ่มหัวลงทีละนิดๆ  อยูสูงประมาณสี่สิบเมตรจากพื้นดิน สาวุธ
ก็รองขึ้น :  

- (13)กระโดด! 
คนทั้งสองก็กระโดดออกมาจากเฮลิคอปเตอรทีละคนๆ เสร็จแลวตัวยานบินก็ทิ่มหัวลง

ตกไปในซอกเขาดวยเสียงดังกองปา ถัดมาก็มีควันดําลอยขึ้นไปบนอากาศ  
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2 
ดินแดนใหม ชวีิตใหม 

 
(14)บนบานหลังใหญพอสมควรหลังหนึ่ง สรางสูงจากดิน มีหลังคามุงดวยหญาแฝก เสา

ทําจากตนสัก ผนังและไมระแนงขัดแตะทําจากไมไผ ชายหนุมคนหนึ่งกําลังนอนไมเคลื่อนไหวอยู
บนเสื่อกก  รางกายเขามีบาดแผลอยู  ชายหนุมคนนี้ คือสุบิน  

ครูหนึ่งผานมา สุบินไดขยับตัวและเปลงเสียงแหบหาว :  
- น้ํา....น้ํา.... 
ชายคนหนึ่งอายุประมาณหาสิบป ผิวสีน้ําตาล พุงออกมาจากหองครัวขางหลัง สีหนาแก

ยินดีดวยเห็นคนเจ็บไดรูสึกตัวขึ้นมา  
- น้ํา... 
คนเจ็บสงเสียงทั้งหลับตา  แกประคองคนเจ็บขึ้นใหดื่มน้ําแลวใหนอนลงไปอีกครั้ง แลว

นั่งขางๆ นั้นดวยความดีใจ  สุบินลืมตาชาๆ มองเห็นอะไรๆ อยูรอบๆ สีจางๆ เขาหลับตาไปคืน  ครู
หนึ่ง เขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เห็นชายสูงวัยผูหนึ่งยิ้มใหเขาก็เริ่ม(15)ถาม : 

- ผมอยูที่ไหน? 
- อยูบานนา  
เขาอยากลุกขึ้นนั่ง แตลุกไมขึ้นดวยรูสึกเจ็บจุกทั่วรางกาย  เห็นดังนี้ ชายเจาของบานก็พูด

ขึ้น 
- เอ! อยาลุก หลานมีบาดแผลตองพักใหสบายกอนจึงจะรีบหาย  

สุบินผอนลมหายใจขึ้นเล็กนอย แลวถามตอ : 
- เหตุใดผมถึงไดมาอยูที่นี่? 
- เห็นหลานประสบอุบัติเหตุ  นาจึงพาหลานมาดูแล  
- อุบัติเหตุ  
- ใชแลว หลานหมดสติไปไดหนึ่งวันหนึ่งคืนแลว  

หยุดเล็กนอย เจาของบานถามเขา :  
- หลานมาจากไหน แลวอยางไรถึงไดประสบอุบัติเหตุ? 
ไดยินคําถามของเจาของบานแลว สุบินหลับตานึกขึ้นมาอีกในเหตุการณสุดทายที่ได

เกิดขึ้น  เขายังจําไดวา ตนไดกระโดดออกจากเฮลิคอปเตอรพรอมกันกับสําณางและนักบินทั้งสอง  
เมื่อกระโดดลงมา รางไดตกไปบนกิ่งไมหลายครั้ง แลวก็ไมรับรูอะไรทั้งนั้น  

สุบินลืมตาขึ้น แลวเลาเรื่องการเดินทางของตนแกเจาของบาน  สวนเจาของบานก็ไดบอก
ถึงการที่พวกแกพาเขามาชวยดูแลนี้  แกเลาวา : “พวกนากลุมหนึ่งกําลังหาหวายในปาลึก เวลานั้นมี
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ลมฝนหนักมาก ไมสามารถหาหวายตอไปอีกไดก็พากันกลับมาหมูบานคืน  ตามทาง พวกนาไดยิน
เสียงระเบิดหนึ่งครั้งดังกองปา จากนั้นเห็นมีควันดําโขมง  ดวยความสงสัยและอยากรู ก็พากัน
(16)ไปยังที่นั้น  เมื่อไปใกลถึง พวกนาไดเห็นคนๆหนึ่งคนนอนสลบและมีบาดแผลเต็มตัว  หลังจาก
ไดพิจารณาผูประสบภัยเห็นวามีอาการหนักแตสามารถชวยเหลือได ทุกคนคิดวาบางทีอาจมี
ผูประสบภัยคนอื่นอีก ก็พากันบุกหาดูใกลๆ นั้น  ในที่สุด พวกนาหาพบทั้งหมดสี่คน เสร็จแลวก็พา
กันชวยเอามาหมูบานเพื่อดูแล”  

หลังจากไดรูวา ชายเจาของบานเปนผูชวยเหลือชีวิตตน สุบินยกมือไหวพรอมกลาว       
คํา พูด :  

- ผมขอขอบคุณคุณนา ที่ไดชวยชีวิตผม  
ชายเจาของบานยิ้ม แลวตอบ :  

- ไมมีบุญคุณอะไรหรอก เห็นคนมีทุกขนาก็ตองชวยอยางนี้แหละ นาสบายใจนัก ที่
หลานไดพนเคราะห  
สุบินนึกถึงสําณางและนักบินทั้งสอง ก็เปลงเสียงถาม : 

- แลวอยางนั้น... 
เจาของบานรูวาสุบินอยากถามเกี่ยวกับอะไร ก็ตอบตัดบท:  

- เพื่อนหลาน อีกสามคนไมเปนไรหรอก  โชคดีแลวที่หลานมีบาดแผลนอยกวาเขา  
- งั้นพวกเขาอยูที่ไหน? 
- พวกเขากําลังพักผอนรักษาอยูบานชาวบานใกลๆ นี้ดวย หลานอยาหวงอะไร   
- ผมสามารถไปเยี่ยมพวกเขาไดไหม? 
- ตอนนี้ไมไดหรอก รอหลานดีขึ้นอีกนิดกอนคอยไป  
ถอยคําเจาของบานเหมาะสมนัก  เพราะตอนนี้ตัวสุบินเองมีบาดแผลเต็มตัวและไมมีแรง

ไมสามารถลุกไดดวย หากสามารถไปเยี่ยมเขาสักนิดจะไดมั้ย? เพียงแตในใจคิดกังวลถึงสุขทุกขของ
เพื่อนรวมทาง(17)เขาก็พูดขึ้น :  

- แตผม .... 
ดวยอยากใหคนเจ็บไดพักผอนและไมอยากใหพูดอะไรตอไปอีก เจาของบานก็พูดตัดบท : 

- พอแลว พักผอนเถอะ นาจะไปเอาน้ําขาวตมใหหลานกินใหรีบมีกําลัง 
เพียงครูเดียวเทานั้น จานขาวตมและยาหนึ่งกระบวยไดมาอยูตรงหนาสุบิน  แกยก

ประคองเขาอยางทะนุถนอม ใหนั่งซดน้ําขาวตมแลวดื่มยา  สุบินกระหายดวยหิวดวย ซดน้ําขาวตม
หมดจากจานและทนดื่มยาที่มีรสขมจนกระทั่งหมดจากกระบวย  เห็นสุบินอดทนดื่มยาอยางนี้ แกก็
ประคองใหเขานอนอีกครั้งดวยสีหนาเปนมิตรพรอมดวยพูด :  

- หลานพักผอนเอาแรงเถอะ นามีงานออกไปขางนอกสักประเดี๋ยว  
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เนื่องจากมีบาดแผลและออนแรง สุบินก็เคล้ิมหลับไป  
สองวันผานไป ภายใตการดูแลของเจาของบาน อาการของสุบินก็ไดคอยยังชั่ว  เขามีแรง

ขึ้นกวาแตกอน และความเจ็บปวดก็ทุเลาลงมาก สามารถลุกขึ้นนั่งและเดินได  ภายในระยะเวลาสอง
วันนี้ ทุกเวลาที่สุบินตื่นรูสึกตัว เขาไดแตถามถึงสุขทุกขของเพื่อนตน แตชายเจาของบานไดแต
แนะนําใหเขาอดทนดูแลตัวเองกอน พรอมทั้งจัดหาอาหารและยาแกเขาทุกมื้อ  สุบินรูสึกซาบซึ้ง
มาก ตอการเอาใจใสของเจาของบานแกเขา แมจะไมรูจักกันก็ตาม  ยิ่งกวานั้นอีก ก็มีชาวบานจํานวน
มากมาถามสุขทุกขและแสดงความสงสารรักใครแกเขาอีกดวย  การแสดงกิริยาอยางนี้ ทํา(18)ใหเขา
มีความซาบซึ้งและจดจําไวเปนนิจ ไมอาจลืมไดเลย  หลังจากเขาไดซด น้ําขาวตม และดื่มยาเสร็จ
แลว  เจาของบานก็เร่ิมถาม :  

- บอกหนอยซิ หลานชื่ออะไร? 
- ผมชื่อ สุบิน  
- ช่ือนี้แปลกนัก  ช่ือนี้ .... 
- ช่ือนี้ หลวงตาเปนคนตั้งใหผม  
ถัดมา สุบินก็เลาประวัติของตนบอกแกชายเจาของบานจนกระทั่งจบ  ฟงแลว แกมีความ

เล่ือมใสอยางมากตอชีวิตตอสูของเขา ก็พูดขึ้นดวยใจนิยม :  
 - คนดีจะไดพบแตโชคดีเปนแน  เหมือนตอนนี้แหละ อันดลบันดาลไวเหมือนเปนวาสนา
ที่หลานไดพบกับนาดวยบังเอิญ  

ชายเจาของบานหยุดเล็กนอย แลวพูดตอ : 
- ความจริง นาก็เปนชาวบานใต  ดวยเหมือนกัน  เร่ืองของนาก็ไมผิดจากเรื่องของหลาน

เทาไรหรอก   
พรอมกันนี้ ชายเจาของบานก็ไดเลาเรื่องของตนดังตอไปนี้ : “เมื่อกอนครอบครัวนาเปน

ครอบครัวยากจน  เมื่ออายุสิบแปดป นาไดรับราชการทหาร แลวไดมาเฝาปองกันปราสาทพระวิหาร 
ตอสูกับการรุกรานของพวกไทย  แตดวยกําลังทัพเรานอยมาก ไมสามารถชนะพวกไทยที่มารุกราน 
ก็ถูกพวกมันโจมตีใหทัพเราหนีกระจัดกระจายกันหมด  ตัวนามีบาดแผลแลวก็หลงทางในปา ขาด
ขาวขาดน้ําตลอดหลายวันจนสลบไมรูสึกตัว  หลังจากนั้นมา นาไดถูกชาวบานชวยเหลือใหรอดมี
ชีวิตขึ้นมาใหมอีกครั้งและไดมีชีวิตอยูในหมูบาน(19)แถบนี้เปนการชั่วคราว  ทีแรก นาไมรูจัก
ดําเนินชีวิตอยูในแถบนี้เลย แตอยูนานๆ ไปก็เคยชินเหมือนเขาเหมือนเรา  อีกอยางหนึ่ง นาไดถูกใจ
รักใครลูกสาวของคนหมูบานนี้  หลังจากไดแตงงาน นาก็ใชชีวิตอยูที่นี่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ มี
ระยะเวลากวาสามสิบป แลว”   
 สวนเรื่องปราสาทพระวิหารที่ไดถูกพวกไทยแยงชิงอยูนั้น หลังจากนั้นมาก็ไดมาเปนของ
เขมรเราคืน  ภายใตพระราชกรณียกิจอํานวยการของสมเด็จพอ คอืพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ 
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ไดทําการฟองรองตามแนวทางกฎหมายยังศาลโลกอยูในกรุงเฮก ประเทศฮอลแลนด  ในวันที่ 15 
เดือนมิถุนายน ป ค.ศ. 1962 ศาลโลกก็ไดใหความยุติธรรม ตัดสินคดีใหเขมรเราชนะ โดยตัดสินให
ไทยมอบปราสาทพระวิหารใหเขมรเราคืน  
ฟงแลว สุบินก็ถามแก :  

- คุณนา หมูบานนี้ช่ืออะไร? 
- หมูบานนิมมิต คุมนิมมิต หมูบานแฉบ เขตพระวิหาร  
- หมูบานนิมมิต! 

สุบินรองขึ้น ชายเจาของบานก็เสริม :  
- ใชแลว นาเปนหัวหนาหมูบานและเปนหัวหนาคุมที่นี่  นาช่ือเรือง  

พูดแลว แกลุกเดินเขาไปในหองแลวออกมาพรอมถือกระเปาเดินทางใบหนึ่งและถุงใบหนึ่ง พรอม
ทั้งพูดวา :  

- พวกนาไดพบของสิ่งนี้อยูตรงที่พบพวกหลาน แตไมรูวาเปนของคนไหน นาจึงเอามา
เก็บไวกอน นี่แนะดูดูซิ อันไหนเปนของหลาน  
แกพูดดวยยื่นเสื้อผาทั้งสองมาใหเขาดวย  สุบิน รับมาพรอมทั้งกลาวตอบ :  

- (20)ครับ ถุงนี่เปนของผม สวนกระเปาเดินทางนี้เปนของสําณางเพื่อนผม  
สุบินตรวจดู ส่ิงของทั้งสองแลว เขามีใจนับถือนาเรืองอยางมากที่ไดชวยเก็บรักษาของๆ 

เขาและเพื่อนเขาไวอยางดี  เขาเอาเสื้อผาจากถุงของตนมาเปลี่ยน ดวยเสื้อผาที่เขากําลังใสมีรอย
เปรอะเปอนหลายแหงและมีกล่ินเหงื่อดวย เพราะสามวันผานมาแลวไมไดเปล่ียน  หลังจากเปลี่ยน
เสร็จแลว สุบินกลาวกับนาหัวหนาคุม :  

- คุณนา ผมขอไปเยี่ยมเพื่อนผมตอนนี้ไดไหม? 
- ได! หลาน  
คนทั้งสองพากันเดินไปบานชาวบานอีกหลังหนึ่ง ที่ตองผานบานสามหลัง จากบานที่เขา

พักอยู  เมื่อไปถึงประตูร้ัว ทันใดก็ไดยินเสียงรองไหดวยเสียงคร่ําครวญดวยดังจากในบาน  ครั้นเมื่อ
ไดยินเสียงรอง ใจสุบินกระวนกระวายอยางมากเพราะเขารูชัดวาเปนเสียงสําณาง  ปากประตูบาน สา
รัตนั่งดวยสีหนาหมนหมอง มีบาดแผลบนตัวโดยที่แขนขางหนึ่งมีเฝอกไมไผผูกหอยกับคอดวยผา
ผืนหนึ่ง  สุบินรองเรียกดวยใจปวดราว :  

- พี่สารัต! 
สารัตกําลังนั่งเหมือนใจไมอยูกับตัว เมื่อไดยินเสียงก็เงยขึ้นดู แลวรองขึ้นดวยความดีใจ :  

- นองสุบิน! 
- พี่  สําณางอยูไหน? 
- อยูขางใน  
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สุบินขึ้นไปบนบาน ภาพที่เขาไดเห็นกอนใครทั้งหมด คือ สําณางกําลังนอนบนเสื่อกก
รองไหคร่ําครวญอยางนาสงสาร รางกาย(21)มีรอยบาดแผลหลายแหง โดยเฉพาะตนขาขางหนึ่ง
บวมขึ้นอยางนากลัวพันดวยผาและเฝอกไมไผ  คนนอนใกลสําณางคือสาวุธ มีบาดแผลที่รางกาย
และศีรษะ และชาวบานอีกสองคน คนหนึ่งคือเจาของบานกับอีกคนหนึ่งเปนคนใกลชิดนั่งใกลๆ 
นั้น  คร้ันเมื่อเห็นสุบิน สําณางรองไหเหมือนเด็กนอย : 

- ไอบิน ขากันหักแลว  ชาตินี้กันกลายเปนคนพิการแลว ฮือ ... ฮือ ... ไอบิน ชวยกันดวย 
กันไมอยากมีชีวิตอยูหรอก ฮือ ... ฮือ ...  

สุบินไปนั่งใกลสําณาง ทั้งตกใจ สงสารหมดใจ  อาปากพูดไมไหว เมื่อเห็นเพื่อนรักอยูใน
สภาพสาหัสแบบนี้  เขาพูดปลอบโยน : 

- สําณาง นายทําใจใหสงบกอนเถอะ ขานายไมเปนไรหรอก  
- ไมเปนไร? ดูสิ บวมใหญอยางนี้แลวยังจะไมเปนไรอีก  นายอยากใหกันพิการหรือ

ยังไง? 
- ไมเปนไรหรอก อีกหนอยก็หายบวม แลวไมนานหรอก นายก็สามารถเดินไดเหมือน

ปกติขึ้นอีกครั้ง  
- เดินไดเหมือนปกติยังไง? ในเมื่อนาหัวหนาคุมบอกวากระดูกตนขากันหักแลวนั้น? 
- แตแกมียาอาจชวยรักษาขานายใหหายไดนา  
- กันไมเชื่อหรอก นายไมตองมาพูดปลอบใจกัน ไอบิน  
- นายไมเชื่อกัน ก็ควรเชื่อนาหัวหนาคุมบาง  

นาเรืองที่ไดนั่งการสนทนานี้นานสักนิดมาแลวนั้น ตอนนี้ก็กลาวขึ้น :  
- (22)ถูกแลว นาไดบอกหลานหลายครั้งแลววา ขาหลานจะสามารถเดินไดเหมือนปกติ

อยางแนนอน ใหแตหลานทําใจใหสงบทําอารมณใหดี พักผอนใหไดมาก โดยเฉพาะทนดื่มยา แต
หลานยังแตไมฟงคําพูดนา  
นาหัวหนาคุมหยุดเล็กนอย แลวพูดรับรอง :  

- บัดนี้นาขอสัญญาตอหนาคนที่อยูที่นี้ ถาขาหลานไมดีขึ้นนาจะหยุดเปนหมอเลย ทีนี้
หลานพอใจหรือยัง? 

ไดยินคําพูดรับรองของนาหัวหนาคุม สําณางยังเฉยมองหนาสุบิน เขาพยักหนา ใหสําณาง
เปนสัญญาณใหเขามีความเชื่อถือในนาหัวหนาคุม  สําณางรูวาคําพูดตนเองไมสุภาพตอนาหัวหนา
คุม ก็ยกมือไหวพรอมกลาว : 

- คุณนาใหผมขอโทษ เนื่องมาจากผมมีความรูสึกกลัวกังวลมากจนมีอากัปกิริยาแบบนี้  
- ไมมีโทษผิดอะไรหรอก นาสบายใจไปซะอีกที่เห็นพวกหลานไดสุขสบายแลวพนจาก

เคราะหภัยครบๆ กัน  
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สุบินยกมือไหวพรอมกลาว :  
- ผมขอขอบคุณอีกครั้งที่คุณนากับพี่นองชาวบานทั้งหมด ที่ไดพยายามอยางมากหมด

กําลังกายใจชวยเหลือพวกผม  
- พอแลวๆ นาไดพูดแลววาการชวยเหลือกันเปนหนาที่ของมนุษยทุกคนที่ตองทํา  

ถือโอกาสนี้ สุบินถามเกี่ยวกับปญหาเรื่องขาของสําณาง :  
- คุณนา แลวขาสําณางตองรักษาประมาณกี่เดือน? 
- ประมาณ 4-5 เดือน  

หยุดเล็กนอย แลวแกพูดตอ :  
- (23)นาเห็นวา พวกหลานควรพากันพักผอนเถอะ เพราะบาดแผลไมทันหายดีเลย  
- ครับ  
คนทั้งสี่ตอบพรอมกัน  เมื่อไดพบกันเพื่อนเราทั้งสี่ไดแตมองหนากันเทานั้น ไมมีคําพูด

อะไรพูดถามกัน เพราะแตละคน ลวนแตไดประสบกับเหตุการณเลวรายเหมือนกัน  สวนนาหัวหนา
คุมไดนั่งพูดคุยกันเกี่ยวกับการทํานาทําสวนกับพวกชาวบานครูหนึ่ง จนกระทั่งแกลาคนทั้งหมด
กลับบาน สุบินก็ไดลาเพื่อนทั้งสามและเจาของบาน แลวออกมากับนาเรืองดวย  อยูตามทาง เขา
สังเกตเห็นในหมูบานมีความสงบเงียบก็ถามยังนาหัวหนาคุมแลวไดรูวา ชาวบานเขาพากันไปถอน
กลาอยูที่นาและพักอยูที่นั้นเพราะนาอยูไกลจากหมูบาน นานๆ เขามาหมูบานครั้ง  สวนนาใกล
หมูบาน มีแตพวกคนแกๆ เปนคนทําและสวนที่อยูไมไกลเทาไรจากหมูบานก็มีแตคนแกๆ ทํา 
เหมือนกัน   ตอนเชา พวกคนแกๆ ออกไปทําสวนจนถึงค่ํากวาพวกเขาจะกลับมาหมูบานคืน  

หนึ่งสัปดาหไดผานพนไป บาดแผลของเพื่อนเราทั้งส่ีก็ไดทุเลาเร็วกวากําหนดเวนแต
สําณางคนเดียวเทานั้นที่ตองนอนเฉยๆ อยูกับที่  เพื่อนเราทั้งสี่มาพบกันเสมอ โดยเฉพาะสุบินมาพบ
สําณางเสมอและพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไมใหเพื่อนตนเบื่อ และปลอบใจเขาดวย  พวกเขาเฝารอใหแตขา
สําณางรีบหายเพื่อจะกลับภูมิลําเนาคืน เพราะพวกเขาแตละคนคิดถึงครอบครัวพี่นองและญาติมิตร
เปนอยางมาก  

ตั้งแตสุบินสามารถเดินได เขาไมใหนาเรืองผูเปนเจาของบานมาดูแลเขาเหมือนเมื่อกอน
อีก แถมทั้งชวยงานแกดวย แมวาแกจะหามเขาไมใหทําก็ตาม  เขามีความละอายตนเองที่นอนรอ
(24)แตกินแลวใหเขามารับใชตนอีก อีกอยางหนึ่งอยูวางๆ อยางนี้เขาเบื่อนัก  สวนนาหัวหนา
หมูบานเองก็ไมคอยมีเวลาวางอยูบานเหมือนกัน เพราะท้ังงานของหมูบาน งานของคุม งานรักษา
ดวย แลวบางวันแกไมไดมากินขาวที่บานดวย  ดังนั้น เมื่อแกไมอยู สุบินเปนผูทําอาหารและเมื่อวาง
ก็ทําความสะอาดลานบาน ถางหญา ปลูกผักอ่ืนๆ มี : ฟก, สะเดา, บวบ, พริก, มะเขือ, ใบตะไคร เปน
ตน เห็นสุบินเปนคนขยัน นาเรืองมีความชื่นชมและพอใจอยางมาก  

วันหนึ่ง นาเรืองเตรียมตัวออกไปขางนอก แกเห็นสุบินนั่งสงบเงียบอยูลําพังก็พูดขึ้น :  
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- ยังไงหลาน เบื่อใชไหม? 
- ครับ  
- ยังงั้น มา ไปสวนกับนา  
สุบินยิ้ม แลวเดินตามนาเรืองไปสวน  สวนนี้มีระยะทางประมาณกวาหนึ่งกิโลเมตรจาก

หมูบาน  อยูตามทาง ฝูงนกไดตอนรับชายหนุมเมืองกรุงของเราดวยเสียงรองที่แหลม ตนไมเล็กใหญ
จํานวนมากขึ้นสองขางถนนที่เปนทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณของเขตนี้ ดูเหมือนกําลังยืนทําการ
ตอนรับตอการเดินทางของสุบิน นาเรืองไดบอกเขาเกี่ยวกับชื่อตนไมจํานวนหนึ่งที่ขึ้นตามทางเชน
เปน ตนตาล, สุกรม, ผตึก, สระเฬา ....  

ครูหนึ่ง คนทั้งสองมาถึงสวนที่ตั้งอยูบนดินดอนดวย ดินราบดวย ใกลกับปากคลอง  เมื่อ
เดินเขาไปในสวน นาเรืองพูดกับสุบิน :  

- สวนนี้มีขนาดประมาณกวาสองเฮกตาร เปนสวนรวมของหมูบาน ผลิตผล(25)ที่ไดมา
เขาแจกไปตามผลงานของครอบครัวแตละครอบครัวที่ไดเขารวม และครอบครัวที่ยากไรออนแอ
ดวยเหมือนกัน เชน ครอบครัวแมมาย ครอบครัวคนชราพิการ เปนตน  นี่คือการชวยเหลือบรรเทา
ทุกขกันของพี่นองเรา  การชวยเหลือนี้จะดูไปตามเงื่อนไขที่ชัดเจน   

สุบินฟงนาหัวหนาหมูบานเลาดวย สํารวจดูทิวทัศนของสวนไปดวย  เขาเห็นตนไมเล็ก
ใหญจํานวนมากกระจัดกระจายตรงนั้นหนึ่งตน ตรงนี้หนึ่งตน ที่ชาวบานตัดถาง แผวถาง เพื่อทํา
สวน บางตนมีขนาดใหญถึงสองคนโอบ ทําใหเขามีความเสียดายตนไมเหลานี้ ที่ถูกโคนลมทิ้ง 
ไมไดเอามาใชเปนประโยชนอะไรนอกจากเผาถางเพื่อเอาดินมาทําสวนเพียงเทานั้น  อยูตามเนิน
หรือดินดอนมีปลูก : ฝาย, งา, ยาสูบ, มะเขือ, ถ่ัวเขียว, พริก, ฟก, บวบ, ขาวโพด, มันเทศ ... พืชพวก
นี้ไมไดมีมากหรอก แลวปลูกตามพื้นที่เชน มันเทศมีปลูกอยูใกลๆ คลอง  อยูตามดินลุม มีปลูก
ขาวโพดบาง และขาวที่ชาวบานปลูกอยางเปนระเบียบ  

มาถึงกลางสวน มีกระทอมหนึ่งหลังสรางบนเนิน มีหญิงสูงวัยสองคนกําลังทําอาหาร  
เมื่อเห็นหัวหนาหมูบานและเขามาถึง พวกแกยิ้มอยางเปนมิตรถามถึงสุขทุกข  ถัดมา คนทั้งสองก็ลง
ไปเขารวมปลูกขาวดวยกันกับชาวบาน ที่มีกันประมาณยี่สิบคน กําลังเรงมือเรงไมปลูกขาวไลตาม
กัน โดยพวกหนึ่งเปนผูปกดํา อีกพวกหนึ่งเปนผูหยอดเมล็ดขาวเปลือก  

เมื่อไปถึง ชาวบานพากันตอนรับสุบิน นาคนหนึ่งยื่นไมดามหนึ่งยาวประมาณกวาสอง
เมตรมาใหเขา คือเปนไมเล็กๆ หนึ่งดาม ใชสําหรับดํานา ที่ขางโคนไมไดเหลาใหแหลมเล็กนอย เมื่อ
ตําลงไปในดิน ทําใหมีรอยหลุมสําหรับใหคนหยอดหยอดเมล็ดขาวเปลือกเขาไป(26)แลวกลบดิน
ไปคืนดวยภาชนะใสขาวสาร  ชาวบานไดแสดงใหเขาทําตามพวกแกตามขั้นตอนการดํานา  สุบินถือ
ไมเล็กๆ พยายามเจาะดิน สวนคนหยอดก็พยายามหยอดเมล็ดขาวเปลือกอยางเรงมือทําใหเขาเจาะไม
ทันคนหยอดเลย เพราะเขาเปนมือใหมไมเร็วเหมือนชาวบาน แตสุบินยังทนทั้งเหนื่อยไมปริปากไม
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กลาพูดอะไรเลย แมวามือทั้งสองขางบวมพองขึ้นก็ตาม  การทํางานไดทําตอไปและพักเปนครั้งๆ ถึง
เที่ยงตรงจึงพากันหยุดพักกินขาว  ถัดจากกินเสร็จ พักประเดี๋ยวหนึ่งก็ลงทํางานตอจนถึงเวลาเย็น จึง
พากันหยุดพักเตรียมเก็บขาวของกลับมาหมูบานคืน  

ในตอนเชา นาเรืองไดจัดยาสําหรับรักษาเทาของสําณาง เมื่อเสร็จหมดแลวแกก็เรียกสุบิน
ที่กําลังถางหญาอยูหนาบานใหไปดวย  

อยูบนเสื่อกก สําณางนอนยกมือขางหนึ่งวางบนหนาผาก ตามองเพดานบาน รางกายเขา
ผอมมาก  คนนั่งขางๆ คือสาวุธและสารัต  เมื่อเห็นนาหัวหนาคุมและสุบิน สําณางพูดทั้งน้ําตาคลอ :  

- ไอบิน กันอยากไปบาน กันไมสามารถอยูที่นี่ตอไปไดอีกหรอก นายดูสิ กันเหลือแต
หนังกับกระดูก   
สุบินพูดปลอบ :  

- นายอดทนอีกนิดเถอะ ใหแตนายหายเราก็สามารถไปไดแลว  
- นายไมเห็นหรือ กี่วันแลวขายังไมสามารถขยับไดอีก แลวถึงวันไหนกันจึงจะเดินได

นั้น? 
สุบินแจกแจงเหตุผล :  

- นายเปนหมอแลว เคยรูแลววาการรักษานี้นานเทาไรนั้น? อยางไรก็นายคิดถึงคุณนา
เรือง ที่อดทนหมดกําลังทั้งกายใจ(27)ไมใชแคชวยเหลือชีวิตพวกเราเทานั้นหรอก แถมทั้งชวยรักษา
โดยไมเหน็ดเหนื่อยอีกดวย  ดังนั้น นายอยาทําใหแกผิดหวังเลย ใหเวลาแกรักษาไดสะดวกดวย กัน
ขอรองนายครั้งหนึ่งเถอะ ไดไหม? 

ถูกขอรองตรงๆ สําณางเงียบ สวนนาเรืองยิ้มพอใจกับคําพูดสุบิน  คือเปนการถูกตอง 
เพราะการรักษากระดูกหักแบบนี้วิชาแพทยแผนปจจุบัน ก็ตองการเวลานานเหมือนกัน แลววิธีการ
รักษาก็มีความซับซอนกวาการรักษาดวยยาแผนโบราณเขมรดวย  

นาหัวหนาคุมไดถอดเฝอกไมไผและผาพันแผลออกจากตนขาสําณาง แลวแกะเอายาเกา
ออก  ตอนนี้ ตนขาสําณางดูเหมือนจะยังไมทันหาย แตเหมือนบวมนอยลงกวาแตกอน  ถัดจากเอายา
เกาออกแลว แกก็ใสยาใหมแทนที่ แลวพันผาและผูกเฝอกไมไผไปคืน เหมือนเดิม  
เมื่อเสร็จหมดแลว สําณางก็ถามดวยความอยากรู : 

- อีกกี่วันขาผมจึงจะเดินได คุณนา? 
นาเรืองยิ้มถามกลับไปคืน : 

- คําถามนี้ หลานถามนากี่คร้ังแลว? 
- เพียงเพราะผม.... 

แกพูดตัดบทคําพูดสําณาทั้งรอยยิ้ม :  
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- นารูแลววาพวกหลานใจรอน อยากกลับบานคืนเร็วๆ  ใหแตตอนไหนพวกหลานไป
เถอะ นาไมหนวงเหนี่ยวไวหรอก  อีกอยางหนึ่ง ตอนนี้เปนฤดูฝนเดินทางลําบาก ถาไปทั้งอยางนี้ขา
หลานจะมีปญหายิ่งแตหนัก นาจึงขอใหพวกหลานอยูพักผอนรักษาที่นี่กอน พวกหลานเขาใจคําพูด
นาไหม? 

ทุกคนเงียบ เพราะคําพูดนาหัวหนาหมูบานมีความถูกตอง (28)มีใจซื่อตรง และมี
ความหวังดีตอพวกเขาทุกคน  สุบินพูดขึ้น : 

- คุณนา ใหพวกผมขอโทษ..... 
 - ไมเปนไรหรอก ใหแตพวกหลานเขาใจถึงจิตใจนา ไปไดแลว  ตอนนี้ พากันคุยเลนไป
เถอะ นาลากอนแลว เพราะมีงานตองทําอีกมาก  

พูดเสร็จ นาเรืองก็ออกไป  สวนเพื่อนเราทั้งสี่ไดนั่งคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้  เพื่อนเราคุยกัน
เกี่ยวกับชาวบานที่อยูที่นี่วามีจิตใจดี มีความสามัคคีและรูจักชวยงานกันนายกยอง  พูดถึงการกินอยู 
สําณางบนวากินไมคอยได ดวยอยูที่นี่ไมบริบูรณดวยผัก ปลา เนื้อ เหมือนอยูในเมือง เหตุนี้แหละ 
รางกายเขาจึงผอมกวาคนอื่น  ดวยอยูในหมูบานมีบอน้ําเพียงแหงเดียว การใชน้ํามีความขาดแคลน
และไมมีอนามัยครบครัน ชาวบานมักใชน้ําคลองที่ไหลมาจากปาเขา เปนแหลงน้ําที่ประกอบไปดวย
แรธาตุอ่ืนๆ  ทายสุดคือเรื่องการถายหนัก เพื่อนเราพูดไปหัวเราะไป เพราะเมื่อตองการถายแตละ
คร้ัง ตองเดินไปหาที่เงียบๆ มิดชิด และไกลจากหมูบาน เสร็จหมดแลวตองหาของมาทําความสะอาด
อีกกอนจะลุก  

ดวยเรื่องเหลานี้ สุบินมีความคิดหนึ่งคืออยากใหเพื่อนเราควรทําอะไรอยางหนึ่งเปน
ประโยชนแกชาวบานเหมือนเปนการชวยทําความสะอาดชุมชน ปลูกผักสวนครัวอ่ืนๆ โดยเฉพาะ
การสรางหองน้ําอนามัย แมไมมีครบทุกบานก็ตองมีบางแหละ   ทุกคนพอใจกับความคิดสุบิน สาวุธ
กับสารัตไดตกลงวาจะชวยเขาในงานนี้ เปนการตอบแทนชาวบานที่ไดชวยสงเคราะหชีวิตพวกเขา 
ใหรอดพนจากความตาย ใหมีชีวิตใหมรอดอยูบนแผนดินใหมนี้  

(29)หนึ่งสัปดาหผานมา หองน้ําอนามัยสามแหงไดสรางแลวเสร็จ แหงหนึ่งอยูที่บาน
หัวหนาคุม แหงหนึ่งอยูบานสําณาง และอีกแหงหนึ่งอยูบานที่สาวุธและสารัตพักอยู  ถัดมา คนทั้ง
สองก็ตอดวยการทําความสะอาดชุมชนที่ตนเองใชชีวิตอยูพรอมทั้งปลูกพืชอ่ืนๆ เหมือนที่สุบินได
ทําผานมา  ชาวบานมีความพอใจและยกยองเพื่อนเรา ที่ทําใหบานเรือนพวกเขามีความสวยงามและ
มีพืชผักดวย  
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3 
พบโดยบงัเอิญ 

 
 (30)นาเรืองไดเตรียมออกไปหาเก็บยาอยูในปา เอามาไวรักษาชาวบานและเพื่อนเราทั้งส่ี  
สุบินก็ไดขอนาหัวหนาหมูบานไปดวย แกก็เห็นดวยพรอมกับอยากใหเขาไดรูจักปาดวย  
 คนทั้งสองพรอมกับสุนัขหนึ่งตัว ออกจากหมูบานไปถึงสถานที่หนึ่งมีตนมะมวงจํานวน
มากและตนมะพราวขึ้นตามความยาวของลําคลองแหงหนึ่ง  สุบินเตรียมถามนาหัวหนาคุม แตแกได
บอกเขากอนวา : “ที่นี่เปนหมูบานเกา ที่ชาวบานไดผละทิ้งตั้งแตกอนนาไดมาอาศัยอยูที่นี่อีก  ใน
ตอนที่เกิดมีอหิวาตกโรคแตละครั้ง ชาวบานไดแตคิดวา นี่เปนความโกรธของผีบรรพบุรุษเจาของน้าํ
เจาของดิน ที่โกรธชั่วแลนกับเรื่องอะไรเรื่องหนึ่ง  ดังนั้นจึงตองยายที่อยูจนได ถาไมทําอยางนี้ตอไป
ตองถูกผีบรรพบุรุษฆาตายเปนแน  นี่เปนความเชื่อแตกอน ตอนนี้ไมมีเรื่องแบบนี้อีกหรอก”  
 เดินพนจากหมูบานเกา คนทั้งสองเดินตอไปโดยเดินตัดทุงดวยตัดปาดวยแลวขามหวย
หนองดวย  สุบินเดินดู(31)ทัศนียภาพสวยงามในเขตปาเขานี้อยางดื่มด่ํา จิตใจเบิกบาน ชายหนุมของ
เราผิวปากออกเปนเพลงที่ไพเราะเหมือนอยากกลอมธรรมชาติเหลานี้ใหคงอยูสดใสงดงามเปนนิจ  
ไดยินเสียงผิวปาก นาเรืองทําสัญญาณใหหยุด แลวสอนเขาเกี่ยวกับการเดินปา คือไมตองผิวปากเลน
หรอก มันอาจจะมีภัยเนื่องจากงูกัด เพราะเมื่อไดยินเสียงนี้ งูทุกตัวจะเลื้อยมาหาโดยคิดวาเพื่อนมัน
เรียก  สุบินแสดงความขอบคุณตอนาหัวหนาคุมที่ไดชวยบอกเขาใหรูเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวเปนขอควร
จําขอหนึ่ง เพราะตนเองไมเคยรูเลย  
 อยูตามทาง นาหัวหนาคุมไดบอกเกี่ยวกับชื่อตนไมใหมๆ อ่ืนๆ อีก แกสุบิน ใหรูจักเชน : 
กเกาะ, เบง, นางนวน, ธนง, ครูง, ไมสัก......ที่ลวนแตเปนไมงามชนิดดี และตนใหญๆ บางตนมี
ขนาดถึงสองสามคนโอบก็มี  สวนตนไมตาลและตราจจํานวนมาก ที่มีรองรอยสีดําอยูประมาณหนึ่ง
เมตรจากโคนนั้น แกไดบอกวาเปนรอยที่ชาวบานเจาะเผาเอายางไปทําคบ  สวนบางตนลมนอน
เนื่องจากลมฝน และอีกบางตนเนื่องจากเขาฟนลมเอาผึ้ง เพราะผึ้งใหญๆ มักทํารังบนตนสูงๆ 
เพื่อใหไดผ้ึงเขาจึงตองฟนตนไมนั้น  บางแหง ตนไมใหญๆ มีรอยสีดําเกิดขึ้นจากควันไฟเผาและตน
เล็กๆ ตองแหงเหี่ยวตายดวยการเผาปาลาสัตว  ไดเห็นโดยตรงกับตาอยูในปาดังนี้และไดฟงคําพูดนา
หัวหนาคุม ทําใหชายหนุมของเราคิดไปวาทรัพยากรปาไมที่มีราคาเหลานี้ ควรมีการเฝาและดูแล
รักษา  
 อยูตรงที่ที่นาเรืองเขาไปหาตนยา แกไดแตตัดกิ่งไมหรือทําอะไรอยางหนึ่งใหจําไดงาย
สะดวกในเวลาออกมาคืนไมใหหลงทาง แกได(32)บอกสุบินใหเรียนทําส่ิงชวยจําดวยเหมือนกัน  ยา
บางชนิดแกขุดเอาราก บางฟนเอาลําตนหรือกิ่ง บางเอาแตเปลือก แลวแกก็บอกเกี่ยวกับชื่อตนยาให
สุบินไดรูจัก แตเขาไมสามารถจําและรูจักไดทั้งหมดหรอก  สุบินเขาใจวา : “อยูในปา สมบูรณไป
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ดวยตนไมจํานวนมากที่อาจเอามาทําเปนยารักษาคนเจ็บไดหลายชนิด แตชาวบานเราไมคอยไดเอา
ใจใส หากไดมีการวิจัยใหไดอยางถี่ถวนแลวนั้น ยาแผนโบราณเขมรก็ไมแพยาแพทยแผนปจจุบัน 
เทาไรนัก เพราะโรคบางชนิด ยาแพทยแผนปจจุบันไมสามารถรักษาได แตยาแผนโบราณเขมรกลับ
สามารถรักษาไดไปอีก”  
 ใชเวลาหลายชั่วโมงโดยมีสุบินชวยดวย คนทั้งสองหาไดตนยาหลายชนิด เห็นวาเพียงพอ
ครบครันแลว นาเรืองก็เสร็จ กลับมาหมูบานคืน  อยูไมไกลเทาไรจากหมูบาน สุบินไดประทับใจใน
สถานที่หนึ่งที่มีเนินสูงทั้งสองขนาบสองขาง ลําธารหนึ่งอยูสวนขางบน แลวสวนขางลางมีทุงใหญ
แหงหนึ่ง มีสีน้ําเงินเขม ประกอบดวยปุยธรรมชาติ เขายืนดูอยางดื่มด่ําใจ แลวความคิดหนึ่งก็ไดผุด
ขึ้นมาโดยบังเอิญ : “ถาที่นี่กลายเปนทุงนาอีกครั้งไมรูวาจะงามอยางไรนะ เพราะสวนขางบนอาจทํา
เปนอางเก็บน้ําสําหรับรดโปรยดินในทุงนาที่อยูขางลางไดหลายเฮกตาร”    
 นาเรืองเดินไปขางหนาไมเห็นสุบิน ก็หันมาขางหลัง เห็นเขากําลังยืนเพียงลําพัง  แกเดินมา
ใกลถามดวยความฉงน : 

- สุบิน หลานกําลังยืนดูอะไรนี่? 
- ที่นี่สวยงามนัก  

สุบินพูดดวยรอยยิ้ม ไมไดหันมาหาเจาของคําถามเลย  นาเรืองพูดขึ้น :  
- (33)ที่สวยๆ อยูในตําบลนี้มีมากนัก หลานคงจะไดเห็น  
- ทุงนี้ช่ืออะไร คุณนา? 
- ทุงนี้ช่ือ ทุงสระไม  

แกหยุดเล็กนอย ก็เรียกสุบิน :  
- มาหลาน เดินอีกนิดก็จะถึงบานแลว  
พูดเสร็จนาเรืองเดินไป สุบินก็เดินตามหลังทั้งใจยังคิดเกี่ยวกับที่ดินที่เขาไดเห็นโดย

บังเอิญนั้นจนกระทั่งถึงหมูบานโดยไมรูตัว  
ณ ตอนบายหนึ่ง หลังจากปลูกพืชอยูหลังบานไดจํานวนหนึ่งมา สุบินนั่งพักประเดี๋ยว

หนึ่ง  นาเรืองเห็นเขานั่งสงบเงียบแตคนเดียวก็เดินมาใกลกลาววา : 
- เปนไงหลาน เหนื่อยไหม? 
- ครับ ไมเปนอะไรหรอก  
- เออ! เดินเลนบางไป ใหใจไดผอนคลาย เดินเลนใกลๆ หมูบานก็ได  
- ครับ  
สุบินเหมือนมีความรูสึกเบื่อๆ ดวยเหมือนกัน ก็ตัดสินใจออกไปเดินดูบานชาวบานและ

ภูมิประเทศรอบๆ สักครั้ง เพราะตั้งแตมาอยูหมูบานนี้ เขาไมเคยไดรูจักภูมิประเทศที่นี่เลย  
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สุบินเดินตามความยาวหมูบาน ที่มีลําหวยอยูสองขางทาง  บานชาวบานสรางเปนสอง
แถวมีเล็กมีใหญ ทําจากไมกับไมไผเหมือนกันกับบานของนาหัวหนาคุมดวย  อยูในหมูบานเห็นมี
ตนมะพราว, มะมวง, กลวย, มะละกอ, ตระแบก, และไมผลอีกจํานวนหนึ่ง พรอมทั้งมีตนตาล 5 ตน
ดวย  (34)เมื่อไดเห็นตนตาล สุบินก็นึกไปถึงแผนดินมาตุภูมิจากอดีตกาลที่ไดผละท้ิงไป  ตนตาลไม
เพียงแตมีขึ้นในเขตที่ลุมหรอกแมอยูเขตที่ราบสูงและที่อ่ืนๆ อีกก็มีดวยเหมือนกัน ใหแตที่นั้นเปน
แผนดินของเขมร  อยูกลางหมูบาน มีบานเล็กๆ หลังหนึ่งสรางติดดิน มีสภาพทรุดโทรมเล็กนอยไป
แลว เขาเดินเขาไปใกลจนรูวาเปนที่ทําการของคุม ขางในเห็นมีแตโตะตัวหนึ่งและเกาอ้ีสองสามตัว  

ยุงอยูกับการดูที่อยูและพืชของชาวบาน สุบินเดินถึงทายหมูบานโดยไมรูตัว อยูที่นั้นมี
อาคารหลังหนึ่งใหญพอสมควรไมมีผนัง และหลังคาทะลุหลายแหง มีแผนไมหนึ่งแผนใหญยึดผนึก
กับเสาดูไปทาทางจะเปนโรงเรียน  เดินไปอีกนิด เขาเห็นคลองแหงหนึ่งมีน้ําใสไหลเอื่อยๆ  เขาเดิน
ขามคลอง แลวเดินตามความยาวของคลองที่มีตนไผจํานวนมากขึ้นเปนกลุมๆ ใกลๆ กับปากคลอง  
เสียงนกรองไดยินแหลมๆ จากยอดไม  

กําลังดื่มด่ํากับทัศนียภาพรอบตัว ทันใดนั้นเสียงหัวเราะไดดังขึ้น  ดวยความสงสัย เขาเดนิ
ชาๆ ไปหาที่มาของเสียง  สุบินชะเงอมองที่ปากคลอง เห็นหญิงสาวสี่คน กําลังไลหยอกกัน หัวเราะ
อยางมีความสุขในน้ําโดยไมไดรูวามีคนคนหนึ่งกําลังแอบดูพวกนางเลย  ในหมูหญิงสาวทั้งสี่ สุบิน
ติดใจกวาคนอื่นที่หญิงสาวคนหนึ่งที่อยูตรงกลาง มีใบหนาสดสวยพรอมทั้งยิ้มแกมปริ ทําใหเขา
มองดูลืมตัวลืมหายใจ  เขาคิดในใจวา : “อยูกลางปาเขา ไฉนมีหญิงสาวที่มีรูปสวยสดงดงามอยางนี้ 
หรือไมก็เปนเทพอัปสรลงมาจากเบื้องบนมาเลนน้ําอยูในถ่ินกันดารเหมือนในตํานานเรื่องเลา?” 

กําลังเผลอใจแอบดูความงามของหญิงสาวสวย ทันใดไดยิน(35)เสียง “สีดๆ” อยูบนหัว 
เขาเงยหนาดูขางบน เห็นงูหนึ่งตัวกําลังจองมองและแลบลิ้นใสเขา  กลัวอยางมากหาลูทางไมทัน ก็
วิ่งลงน้ําไดยินดัง “โปรง” น้ําแตกกระจาย ทําใหหญิงสาวทั้งส่ีรอง “ไหย” ดวยความตกใจผสมกับ
ความกลัวพากันวิ่งขึ้นฝง เหลือแตหญิงสาวสวยนารักคนเดียวเองที่มีสติดียังยืนอยูในน้ํา   

สุบินพยายามไขวควาลุกขึ้นทั้งตัวเปยกโคลน ยืนเผชิญหนากับหญิงสาวสวยนารัก  เขา
เอามือเช็ดน้ําออกจากใบหนา มองดูหญิงสาวผูเปนที่รัก เห็นตานางทั้งคูจองมองมาดวยสีหนาบึ้งตึง 
ทําใหเขาหลบหนาลงไมกลามองนางตอไปอีก พรอมทั้งพูดขึ้นอยางอลักเอลื่อ. : 

- ขอ...ขอโทษ, ผม...ผมไมมี เจตนาหรอก  
หญิงสาวสวยไมมีการเคลื่อนไหวอะไรเลย เพียงแตมองหนาสุบินดวยหนาบึ้งตึงพรอมพูด : 

- ช่ัว! ต่ําทราม! 
 เสร็จแลวหญิงสาวเดินขึ้นบนฝงหาเพื่อนๆ ถัดนั้นมาหญิงสาวทั้งส่ีก็เดินออกจากที่เกิด
เหตุ ทั้งพากันหัวเราะกิ๊ก ทิ้งใหชายหนุมเรายืนอยูในน้ําเพียงคนเดียวดวยใจปนปวน  
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 สุบินเดินกลับหมูบานคืนดวยเนื้อตัวโชกน้ํา  นาเรืองกําลังออกจากหลังบาน เห็นเขาเดิน
เขามาก็ถามดวยความแปลกใจ :  

- เออ! หลานมาจากไหน ถึงไดเปยกโชกทั้งตัวอยางนี้? 
- ผม..... 

ไมรอใหสุบินบอกเหตุผล นาเรืองรองเรียก :  
- กุหลาบ! เออกุหลาบ ลูกเอาผาขาวมามาใหเขาเช็ดตัวดวย  
- (36)จา  

 เสียงใสเสียงหนึ่งตอบออกมาจากหองครัว  ถัดนั้นมา หญิงสาวคนหนึ่งเดินออกมามีถือ
ผาขาวมาผืนหนึ่งดวย  คร้ันเมื่อเห็นหญิงสาวถือผาขาวมา ชายหนุมเรากมหนายืนตรึงอยูกับที่ สวน
ลูกสาวนาหัวหนาคุมเมื่อเห็นเขาก็ทําหนาบึ้งตึงยื่นผาขาวมามาใหทั้งสงเสียง “หึ!” แลวเดินเขาไปใน
หองคืน  เห็นลูกสาวไมมีมารยาทตอหนาแขก นาเรืองรองเรียก :  

- หยุดกอนกุหลาบ ลูก! กลับมากอน  
กุหลาบหยุดเดิน แลวกลับมาคืน ถามพอ :  

- มีอะไรพอ? 
นาเรืองสั่งลูกสาว : 

- ไหวเขาทางนั้นไป  
กุหลาบยืนแข็งเล็กนอยแลวยกมือขึ้นไหว สุบินไหวตอบคืน  นาเรืองบอกลูกสาว  

- เขาคนนี้ช่ือสุบิน  ถาลูกวางมาคุยเลนกับเขาดวย อยาใหเขาเบื่อ   
- จะ! พอ  

 ลูกสาวตอบทั้งสีหนาไมสบายใจ  แลวเดินเขาไปในหอง  สุบินยืนเงียบไมไดลืมความงาม
ของนางเลย เขาคิดไมถึงวาจะไดพบนางอีกครั้งหนึ่ง แลวแถมยังเปนลูกสาวนาหัวหนาคุมอยางนี้อีก  
สุบินเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผาแลวไปนั่งคนเดียวอยางสงบเสงี่ยม  
 เมื่อขาวเย็นมาถึง กุหลาบจัดเตรียมขาวเสร็จก็เรียกพอนางใหมากินขาว  นาเรืองตอบกับ
ลูกสาว เสร็จแลวรองเรียกสุบิน : 

- (37)เออ! หลานสุบิน มากินขาว  
สุบินตอบ “ครับ” แลวขึ้นไปบนบานดวยกันกับนาเรือง  ไมเห็นลูกสาวออกมากินขาว กนิ

น้ํา นาเรืองก็รองเรียก : 
- กุหลาบ ลูกไมกินขาวเหรอ? 
- จะ พอกินกอนเถอะ ลูกไมทันหิวหรอก  
- เออ! กินเถอะหลาน ทันแกงยังรอนๆ  
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ตั้งแตวันที่เกิดเรื่องมา สุบินไมกลามองหนากุหลาบตรงๆ เลย บางครั้งแถมทั้งหลบหนา
นางดวย สวนกุหลาบเมื่อพบเขาแตละครั้งๆ ก็แสดงกิริยาดวยใบหนาบึ้งตึงและจองถลึงตาใสเขาเปน
นิจ  
 เหมือนทุกครั้ง สุบินไดแตดูแลสําณาง  เมื่อกลับมา อยูตามถนน เขาพบกับหญิงสาวทั้งส่ี
ที่อาบน้ําในคลอง  คร้ันเมื่อเห็นเขาเดินมา พวกนางพากันมองแลวพูดซุบซิบ  เมื่อเขาเดินผานพวก
นางพากันหัวเราะ แลวหญิงสาวคนหนึ่งพูดขึ้นดวยความชื่นชม : 

- รูปรางสงาเหมือนกันนี่นา  
หญิงสาวอีกคนพูดตอตาม :  

- ใชแลว หนาตาเขาก็หลอ  
กุหลาบบุยปาก พรอมกับพูดวา : 

- สงาแตรูปราง หลอแตหนา แตความคิดชั่ว  
หญิงสาวอีกคนหนึ่งเตือนลูกสาวหัวหนาคุม : 

- แนะ! อยาไปวาใหเขา ระวังกรรมสนองนะ กุหลาบ  
กุหลาบตอบขึ้น :  

- ไวชาติหนาเถอะ  
หญิงสาวคนหนึ่งพูด :  

- (38)เออ! ฉันจะคอยดูหรอก ใชมั้ยพวกเรา? 
หญิงสาวอีกคนพูดตอ : 

- ใชแลว ใชแลว  
หญิงสาวคนหนึ่งถามกุหลาบ : 

- เธอรูวาเขาชื่ออะไรดวยไหม? 
กุหลาบตอบ : 

- ฉันไดยินพอเรียกเขาวา สุบิน  
- สุบิน! ช่ืออะไรแปลกอยางนี้? 

 รุงขึ้น สุบินไมเห็นกุหลาบก็ถามนาเรือง แกก็ไดบอกวา :    “ลูกนากลับไปนาแลว นานๆ 
เคาจะมาหมูบานที เพื่อเอาเสบียงอาหารไปใหคนที่อยูนอนดํานาที่นั่น”  เขาไดเบาใจนิดหนอยเมื่อ
ไมไดพบนาง แตดวงหนาที่สวยนารักของหญิงสาวยังสถิตอยูในใจของเขาเปนนิจ  
 หนึ่งสัปดาหตอมา กุหลาบและเพื่อนนางไดกลับมาจากนาอีกครั้งทําใหเขามีใจกระวน
กระวายเนื่องจากอากัปกิริยาของกุหลาบยังเหมือนเดิม คือไดแตมองถลึงตากับทําหนาบึ้งตึงใสเขา   
 หลังจากกินขาวเย็นเสร็จ สุบินถือโอกาสถามนาเรือง :  

- คุณนา นานั้นอยูที่ไหน? 
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นาเรืองยิ้มมองหนาสุบิน แลวตอบ :  
- โอ! อยูไกลมาก ประมาณเจ็ดแปดกิโลเมตรจากหมูบาน  หลานอยากไปดํานากับเขา

ดวย?  
- ครับ? 

นาเรืองยิ้ม แลวพูด :  
- (39)อยาไปเลยหลาน งานในนาไมสบายเทาไรหรอก อีกอยางหนึ่งการดํานาก็ใกลเสร็จ

หมดแลว  
- ไมเปนไรหรอก ผมทําได  

นาเรืองคิดเล็กนอย ก็พูด : 
- เออ! ถาหลานไปก็ดีเหมือนกันจะไดรูจักเขารูจักเราดวย  
- ขอบคุณครับ คุณนา  

 วันรุงขึ้น หญิงสาวทั้งส่ีไดเตรียมตัวออกเดินทาง  นาเรืองบอกลูกสาวใหสุบินไปดวยกัน
และฝากใหชวยดูแลนางดวย  กุหลาบไมอยากใหชายหนุมของเราไปหรอก แตเนื่องจากพอฝากแลว
ก็เถียงไมได  กอนจะออกไป สุบินไดไปบอกเพื่อนตนทั้งสามใหรู  
 หญิงสาวทั้งส่ีทูนดวย สะพาย กระเดียดดวย เดินทางอยางแข็งขัน  สุบิน สะพายหอเสื้อผา
เดินตามหลังชักชาไมคอยทัน  พวกนางทั้งสี่เดินไปคุยกันไป นานๆ ก็ไดยินเสียงหัวเราะ พวกนาง
หัวเราะอยางมีความสุข  กุหลาบมีอายุประมาณสิบเจ็ดป สูงประมาณหนึ่งเมตรครึ่ง ผิวคลํ้าสวยสด 
รางเล็กสวยงามและมีทาเดินนวยนาดชวนมอง  
 ผานไปครูหนึ่งใหญๆ คนเดินทางทั้งหาไดมาถึงที่ทํางานที่มีกระทอมสี่หาหลัง สรางบน
ดินสูงแหงหนึ่งอยูใกลคลอง ที่มีน้ําใสไหลอยางลดเลี้ยว  อยูใกลๆ กระทอมมีเด็กส่ีหาคนกําลังวิ่ง
เลน  
 นาคนหนึ่งมีอายุประมาณสี่สิบปลายๆ กําลังทําอาหาร เมื่อเห็นมีคนเขามาใหมมาถึงก็เดิน
มาใกลกุหลาบพรอมถามดวยความอยากรู : 

- คนนี้คือ.... 
- แขกพิเศษของพอ  

(40)นาทําอาหารมองหนุมสุบินไมวางตา แลวพูด :  
- โอ! นารูแลว  เออ! หนาตาก็หลอหมดจด รูปรางก็สงา ช่ืออะไรนะ? 

สุบินตอบทั้งยิ้มๆ :  
- ครับ ผมชื่อสุบิน  
- เออ! ช่ือก็แปลก  มาชวยดํานาดวย ใชมั้ย? 

สุบินเตรียมตอบ แตกุหลาบตอบแทน :  
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- มาเดินชมทัศนียภาพนะ นารุง  
นาทําอาหารชื่อรุง ตําหนิลูกสาวหัวหนาคุม : 

- เออ! กุหลาบ พูดอะไรไมรูเร่ืองเลย เด็กคนนี้  
นารุงหันมาที่สุบิน แลวช้ีไปที่กระทอมหลังหนึ่งอยูหลังสุด พรอมกับพูดวา : 

- เออ! หลาน เอาของไปไวที่กระทอมนั้นเถอะ อีกประเดี๋ยวรอกินขาวดวยกัน  
 สุบินตอบ “ครับ” แลวเอาหอของตนไปไวในกระทอมนั้นแลวเดินกลับมาคืน  สวน
กุหลาบและเพื่อนนางหลังจากไดจัดเก็บขาวของเสร็จแลว ก็พากันไปชวยดํานาหาย (หนา) ไป  สวน
สุบินไมไดอยูเฉยๆ หรอก เขาไดชวยทําอาหารนารุงดวยเหมือนกัน  เชานี้ นารุงแกงแกงเผก (คือแกง
หนอไม ใสแปงขาวจาว) และน้ําพริกตําปูมะขาม  
 ครูหนึ่ง มีชายผูหนึ่งและเด็กผูชายสองคน มาถึงกระทอม นารุงก็เตรียมขาวน้ําใหพวกเขา
กิน  หลังจากกินเสร็จ พวกเขาก็ออกไป  สุบินถามนารุงถึงคนทั้งสามจึงรูวา พวกเขากินขาวกอนเพื่อ
ออกไปเลี้ยงควาย  
 ถัดมา เขาไดคุยกันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กับนารุง  ตามคําพูดของนารุง เขาไดรูวาการดํานาก็
เหมือนการเก็บเกี่ยว เขาทํา(41)แลกเปลี่ยนแรงกันคือชวยกันไปมา สวนที่ดินแบงไปตามจํานวนคน
ในครอบครัว สวนการทําอาหารและการกินอยูก็รวมกันดวย  หมูบานอื่น, ในคุมอ่ืน ก็ทําเหมือนกัน
นี้ดวย  เขาคิดวา คนหมูบานนี้มีความสามัคคีกัน รูจักชวยเหลือกันนาชมเชย พลันก็มีเสียงเด็กรองให
อยูขางนอกกระทอมคนหนึ่ง  นารุงถอนตัวจากการทําอาหาร วิ่งไปตรงที่ดํานารองตะโกนเรียกแม
เด็กใหมาใหนมลูก แลวเดินกลับมาคืนทั้งเหนื่อยหอบ  ประเดี๋ยวหนึ่งถัดมา เห็นนาคนหนึ่งเดินอยาง
เร็วตรงมาที่กระทอมใหลูกดูดนมครูหนึ่งใหญๆ แลวจึงกลับไปดํานาอีก  
 ในเวลาเที่ยงตรง ผูคนขึ้นจากดํานามีผูชายมีผูหญิงมีเด็กมีคนแกประมาณยี่สิบคนปลายๆ 
ในจํานวนนั้น มีหนุมคนหนึ่ง รางเตี้ย แข็งแรง อวนลํ่า อายุประมาณสิบเกาป หนาดําสนิท สูง
ประมาณหนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตร เดินดวยกันกับพรรคพวกของเขาสองคน มีอายุ สีผิว และความ
สูงพอๆ กัน  มาถึงกระทอมทําอาหาร ทุกคนมองมาที่สุบิน บางมาถามสุขทุกข เขาก็ยิ้มแยมและตอบ
ตามความเหมาะสม  
หนุมรางเตี้ยเดินมาใกล ยิ้มใหสุบินแลวพูด : 

- พี่นี่หรือ ช่ือสุบิน? 
สุบินยิ้ม ตอบ : 

- ครับ  
- ผมชื่อแดน  พี่มาเดินเที่ยวหรือมาชวยดํานา ? 

ไดยินคําพูดไมคอยเหมาะสมของแดน สุบินก็ตอบสวนไป : 
- ทั้งสองอยาง  
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 ในระหวางที่คนทั้งสองกําลังคุยกัน ชาวบานก็ไดจัดเตรียมขาวดวย (42) เมื่อเสร็จ
หมดแลว นารุงก็รองเรียกคนทั้งสอง : 
 - เออ! แดน หลานสุบิน มากินขาว  
 คนทั้งสองเดินเขาในวงขาว ที่มีนารุงและกุหลาบกําลังนั่งคอย  ในเวลากินขาว สุบิน
สังเกตเห็นนายแดนไดแตตักกับขาวใหกุหลาบ ดูไปเหมือนมีความสนิทสนมกันมากกวาคนอื่นๆ  
คนกินเสร็จกอนตองเอาจานไปลางและเอาไวในตะกราจานดวยตนเอง สวนคนกินทีหลังตองลาง
จานที่ยังเหลือ  
 หลังจากกินเสร็จ พวกชาวบานพักผอนครูหนึ่งจึงพากันลงไปดํานาตอ  กอนจะลงไปกับ
พวกเขา นารุงไดบอกใหกุหลาบและนายแดนชวยดูแลชายหนุมของเราดวย  ไปถึงนาที่มีรวงขาว
กระจัดกระจายชาวบานเริ่มกระจายกันลงดํานา  นายแดนและกุหลาบดํานาใกลกัน สวนสุบินไม
อยากอยูใกลพวกเขาทั้งสองก็ไปดํานาใกลชาวบาน พวกแกไดบอกเขาเกี่ยวกับขั้นตอนการดํานา  
พวกชาวบานดํานาไลตามกันเร็วมาก ซ่ึงผิดกับเขาที่ดํานาไมไดเร็วเหมือนเขา แมแตเด็กเขาก็แพดวย  
แตครูเดียวเทานั้น พวกเขาไดไปถึงคันนาแลวเริ่มแถวใหมตอ สวนสุบินตอนที่ถึงคันนานั้น พวกเขา  
ดํานาไดสองแถวไปแลว  
 อยูกลางทุงนา ใตแสงแดดรอนแหงชาวนาเราทํางานดวยความอดทนไมโอดครวญอะไร
เลย  ชายหนุมของเรารอนเหงื่อแตกเต็มตัวก็ไมกลาหยุดและพูดจาอะไรเหมือนกัน  กําลังแตกมๆ 
เงยๆ ทันใดเสียงหัวเราะดังขึ้นอยูขางหลัง เขาหันไปดูเห็นพวกเขา ทุกคนยืนบนคันนา แลวอยู
รอบตัวเขา ลวนแตกําลังดํานาที่พวกเขา ดําปดทางเพราะเขา (สุบิน) มัวแตดํานาชา  สุบินหนาแดง
ดวยความอาย  
 ตะวันคลอยเล็กนอย พวกคนเลี้ยงควายไดไลควายกลับมาคืน พวกคน(43)ไถคราด ก็จับ
ควายเขาเทียม เสร็จแลวทําการไถหรือลงคราดนาที่เขาตองทํา ไวสําหรับดํานาในวันพรุงนี้  ตอนนี้
เขาที่หยุดจากดํานาไปลงคราดอีกครั้ง  เขาบังคับควายอยางแข็งขัน ประกอบดวยพลกําลังแข็งแกรง  
ในจํานวนวัยรุนในคุม มีแตนายแดนคนเดียวหรอกที่มีกําลังกวาใคร และแข็งขันในการงาน ชาวบาน
ก็รักใครชอบใจ แตเขาเปนกินเยอะ ขี้โมและทาทางโมโหรายเล็กนอย  
 ถัดจากดํานาจนสุดเขตนาเสร็จมา พวกเขาพากันไปถอนกลาไวสําหรับดํานาในวันพรุงนี่  
อยูทุงกลา พวกชาวบานไดบอกสุบินเกี่ยวกับขั้นตอนการถอนและขั้นตอนการฟาดกลา เขาไดทํา
ตามโดยไมยากเลย  กุหลาบและหญิงสาวสองคนซุบซิบกันแลวหัวเราะ จากนั้นก็พากันฟาดกลาหัน
มาทางสุบิน ทําใหน้ํากระเด็นมาโดนเขาตัวเปยกเหมือนใครสาดน้ําใส เสร็จแลวพากันปดปาก
หัวเราะ  สุบินถูกพวกหญิงสาวลอเลียน เขาอยูเฉยไมพูด ถอนกลาไดแลว ก็ยกฟาดฉับๆ ไปทาง
กุหลาบครั้งหนึ่ง  สาวสวยโกรธมากโผขึ้นมาหาเรื่อง แตเห็นชายหนุมเรายังทํางานปกติ เหมือนไมมี
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เร่ืองอะไรเกิดขึ้นและนึกอะไรไดอยางหนึ่งก็อยูเงียบไปคืนได เพียงแตยืนถลึงตา สวนสาวๆ ที่เปน
เพื่อนนางพากันปดปากหัวเราะ ทําใหหญิงสาวยิ่งแตโกรธจนหนาแดงและหุบยิ้ม  อยูคนเดียว  
 เมื่อตะวันเกือบลับ ทุกคนไดหยุดจากการงานกลับมากระทอมลงน้ําคลอง ลางเนื้อลางตัว 
ซักเสื้อผา แลวขึ้นมากระทอมพักผอนกินขาว  คร้ันเมื่อกินขาวเสร็จแลวตะวันก็ตก ทองฟา
เปลี่ยนเปนมืด ชาวบานพากันจุดคบแลวพากันพักผอนตามที่ของตัว  คนมีครอบครัวพักผอน
กระทอมที่อยูตางหาก พวกหนุมๆ พักผอนรวมกันอยูกระทอมสุดทาย สวนพวกหญิงสาวพักอยู
กระทอมหลังหนึ่งใกลโรงอาหาร  
 (44)อยูไกลจากกระทอมเล็กนอย คนสามคนกําลังกระซิบกระซาบกันใตตนจําบก คือนาย
แดนและพรรคพวกเขาสองคน  พรรคพวกเขาทั้งสองกําลังยุยงใหนายแดนหึงเอากับสุบิน โดยพากนั
ใสความวาสุบินแอบรักกุหลาบ  นายแดนก็มีอารมณไมดีไปดวยในตอนที่ไดยินคําพูดของพรรค
พวกแตละคนพูดถึงเรื่องนี้ แตเขาทําเปนไมสนใจและไมมีปญหาอะไรเกิดขึ้น อีกอยางหนึ่ง หาก
อยากหาเรื่องใครสักคนใหถึงที่สุดตองมีเร่ืองอะไรอยางหนึ่งทําเปนขออาง  อีกดวย  สาเหตุที่ทําให
พวกเขามีความคิดแบบนี้ดวยเห็นสาวๆ ในหมูบานจํานวนหนึ่งมีความพอใจและไดแตแอบมองที่
สุบิน พวกเขากลัววาสาวๆ เหลานั้นจะมองเห็นคนใหมดีกวา แลวเลิกยุงกับพวกตน จึงหาวิธีปราบ
หรือกําจัดสุบินเพราะวาหนุมกรุงคนนี้ มีคุณสมบัติดีกวาตน อีกทั้งสูงทั้งรูปรางและการศึกษา  นี่คือ
ความคิดอิจฉาที่มักจะเกิดแกคนจํานวนหนึ่ง ที่ตนเองไมมีคุณสมบัติเทาเทียมกับคนที่ตนพูดถึง โดย
ขาดการพิจารณาแตประโยชนสวนตน  
 เชามืด พวกชาวบานลุกขึ้นเตรียมตัวลงนา  เชานี้ พวกเขายื่นจอบใหสุบิน แลวบอกใหเขา
ขุดปรับคันนาและขุดปรับมุมนาที่ไถคราดไมถึง  งานถือจอบนี้สบายกวาดํานาเมื่อวาน  สุบินขุด
ปรับมุมนาที่พวกเขา กําลังดํานา ถัดมาจนกระทบคันนาและขุดปรับมุมนาที่กําลังลงคราด  การขุด
ปรับมุมนาก็ไมสะดวกเทาไรนัก เพราะเปนดินอยูใตน้ําหากไมรูจักขุดน้ําจะกระเด็นมาเปอนตัว แตมี
เวลาอาจพักไดบาง  
 วันนี้ ทองฟาเต็มไปดวยเมฆดํา ไมนานเทาไร ฝนก็พร่ังพรูตกลงมาอยางหนัก แตชาวบาน
เรายังทํางานตอไมมีหยุด  พวกเขาทํา(45)งานอยางชื่นบานใตฝนที่ตก สวนหนุมกรุงของเราเนื้อตัว
หนาวสั่นแตเขาพยายามอดทน เพราะเห็นชาวนาเราทั้งหมดยังทํางานเปนปกติแมมีลมฝนหรือรอน
หนาวอยางไรก็ตาม   
 ตอนเที่ยงตรง ทุกคนขึ้นมากินขาว พักผอนเล็กนอยก็ลงไปทําตออีกเหมือนเมื่อวาน  เย็น
นี้ พวกชาวบานไดขึ้นแตวันหนอย ดวยหมดกลา นาก็เหลือนอย อีกอยางหนึ่งตะวันก็คลอยไปแลว
ดวย  สุบินไดบอกนารุงและชาวบานใหขึ้นไปกอน โดยตนเองขอเดินดูนาสักหนอย  
 เมื่อพวกชาวบานพากันขึ้นไปหมด สุบินแบกจอบเดินตามคันนาดูนาที่ดํา  นาดํา ที่เพิ่งจะ
ดํามีสีเขียวออน สวนนาดําที่ดํานานแลวมีสีเขียวแก  ทัศนียภาพทองนาในเวลาตะวันใกลลับมีความ
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สดสวยดูชวนมอง  พรอมดวยเสียงกบเสียงนกหวานแหลมรองฟงไปชวนใหคํานึง  ดวยไดเขารวม
และไดเห็นดวยตนเองในการทํางานของชาวนา สุบินมีความชื่นชมตอชาวบานที่มีการตอสูกับการ
งานไมคิดถึงความเหน็ดเหนื่อย เพราะเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด  เขาเห็นวา : “ชีวิตชาวนา เปนชีวิตท่ี
สนุกสนาน อดทนตอสูกับงานไมกลัวเหนื่อย แมลมฝนรอนหนาวอยางไร จะรับผลตามกําลังผลงาน
ของตนไมกดขี่หรือหลอกลวงผูใด” 
 รุงเชาวันถัดมา ชาวบาน ใหสุบิน ขึ้นมากินขาวกอนกับพวกเลี้ยงควาย  เขาพอใจกับงานนี้ 
เพราะไดเดินดูภูมิประเทศและทัศนียภาพของแถบนี้ดวย  หลังจากกินขาวเสร็จ พวกเลี้ยงควายทั้ง
สามรวมทั้งสุบินไดปลอยควายออกจากคอกและเอาควายจากคนลงคราดไปผูกไว  ฝูงควายไดเดิน
ตรงไปที่เนินที่มีหญา โดยมีคนเลี้ยงควายเดินตามจาก(46)ขางหลัง  บางคราว ฝูงควายเดินหากินตาม
เนินตามปาละเมาะ แลวคนเลี้ยงควายตองลอมจับพวกมันในตอนที่ควายเดินแตกฝูงไปไกล  ไปถึง
เนินแหงหนึ่งที่ใหญ ที่มีหญาขึ้นโดยปะปนกับตนไมเล็กๆ สุบินมีความติดใจกับเนินนี้เพราะเมื่อเขา
ตรวจดูดินของเนินนี้เห็นวา เปนดินมีแรธาตุสามารถเพาะปลูกพืชอะไรสักอยางหนึ่งได  เขาไดถาม
คนเลี้ยงควายถึงชื่อของเนินแหงนี้ เขา บอกวาเนินนี้ช่ือเนิน กัมลาย (กลาย) เขาก็จดจําชื่อนี้ไว  
 วันถัดมาอีก ชาวบานใหสุบินออกไปเลี้ยงควายอีก  คร้ังนี้ พวกคนเลี้ยงควายไดพาควาย
ไปกินหญาที่อ่ืน  จูงมาถึงที่แหงหนึ่ง เขาไดติดใจยังดินในที่นั้น โดยดินที่นี่สามารถปลูกพืชได
เหมือนกัน  ที่แหงนี้มีช่ือวา ทุงดี ที่เขาไดรูตามที่เด็กเลี้ยงควายบอก 
 หลังจากกินขาวเย็นและพักผอนครูหนึ่งใหญๆ พวกชาวบานพากันเตรียมครกเพื่อตําขาว  
พวกเขาตําโดยใชสากสองอัน บางก็สากสามอันถึงส่ีอันก็มี ไดยินเสียบดึกดึ๊บๆ ฟงไพเราะไปอีก
อยาง  เขา (สุบิน) ช่ืนชมชาวบานที่ตําเปนจังหวะกันดีมาก ถาไมอยางนั้นเขาคงจะปวดหวัเพราะเสยีง
สากตํากันเปนแน  สุบินไดเขาไปตํากับนารุงสองคน เพราะเขาไมสามารถตําแบบพวกเขา (ชาวบาน) 
ไดเลย   
 ในระยะเวลาอันสั้น ที่สุบินไดเขารวมการดํานาดวยกันกับพี่นองชาวบาน พวกเขา ไดแต
ถามไถชายหนุมของเราถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เกี่ยวอะไรๆ ในกรุง แลวฟง
เขาอยางสนใจ เพราะพวกแกไมเคยไดรูจักเมืองกรุง  
 นับตั้งแตพรรคพวกตนไดพากันยุยงมา นายแดนเริ่มแอบ(47)สังเกตดูสุบินเปนนิจ แตไม
เห็นเหมือนคําพูดทั้งหมดเลย ตรงกันขามไปอีก มีแตพวกสาวๆ ตางมาคุยเลนกับสุบิน แตนายแดนก็
กังวลเหมือนคําพูดพรรคพวกตน เขาก็เกิดมีความคิดเหมือนพรรคพวกตนเล็กนอยในแตละครั้ง 
จนกระทั่งเกิดความอิจฉาในเวลาขางหนาในการดําเนินเรื่อง  
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4 
เพราะรัก 

 
 (48)ภายใตความอุตสาหะของชาวบาน นากวาสิบแปลง ไดดําเสร็จหมด เหลือแคสามส่ี
แปลงเทานั้น ชาวบานก็ตัดสินใจถอนกําลังจํานวนหนึ่งกลับมาหมูบานคืน เหลือไวแคจํานวน
เล็กนอยที่อยูดําใหเสร็จ  หลังจากการดํานาไดเสร็จส้ิน มีเพียงสองหรือสามครอบครัวเทานั้นที่อยู
เฝาดูแลนาและเลี้ยงควาย  หลังจากกินขาวเที่ยงเสร็จแลว คนที่จะตองกลับมาหมูบานไดจัดเตรียม
ขาวของของแตละคน แลวก็ออกเดินทางพรอมๆ กัน ในนั้นมีนารุงกับสุบินดวยเหมือนกัน สวน
กุหลาบ นางรอใหเสร็จงานหมดกอน จะตามมาทีหลัง  
 อยูตามทางที่กําลังเดิน คนทั้งสอง พูดคุยกันอยางสนิทสนม  ตามระยะที่พูดคุย สุบินเพิ่ง
ไดรูวานายแดนกับกุหลาบเปนคูรักที่พอแมของทั้งสองฝายไดสัญญาแกกัน  ขาวใหมนี้ ทําใหชาย
หนุมเราผิดหวังอยางมาก แตเขาพยายามเก็บความรูสึก  ในเวลาเดียวกันนั้นเอง เขาก็ไดรูเรื่องราว
ของนารุงและนาเรืองที่แก ไดบอกเลา : “ตอนพี่เรืองไดมาหมูบานนี้แรกๆ นากับแมของกุหลาบเปน
ผูดูแลรักษาโรคใหแก   นาและพี่เรืองมีความสนิทสนมกันกวาแมของกุหลาบ แตดวย(49)ความ
ตองการสนองคุณผูที่ไดชวยสงเคราะหชีวิตตนเอง พี่เรืองก็หันไปรักแมของกุหลาบที่มีพอเปนหมอ
ยา  ในตอนที่กุหลาบอายุได 2 ขวบ แมนางก็ตายดวยความเจ็บปวย นาก็ชวยรับผิดชอบในครอบครัว
แกพรอมทั้งดูแลกุหลาบไวเหมือนลูก  ภายหลังมา นากับพี่เรืองเตรียมที่จะแตงงาน แตกุหลาบไม
เห็นพรอมที่จะใหพอตนมีเมียใหมโดยเห็นวาเปนการทรยศตอแมตน  ดวยความรักลูก พี่เรืองก็พอใจ
เปนพอมายตลอดมา ทําใหความปรารถนาของพวกนาถูกขัดขวาง แตนายังรักและคบหาพี่เรืองอยู
เปนนิจ ไมเคยมีใจถือโกรธหรืออิจฉาริษยาอะไรเลย ทั้งตอนแมของกุหลาบยังมีชีวิตอยูก็เหมือนกับ
ในตอนนี้ดวยเหมือนกัน”  สุบินแอบยกยองนารุง ที่มีจิตใจซื่อตรงขาวสะอาดกลาพูดเรื่องจริงของ
ตน บอกเขาโดยไมมีปดบัง เขาคิดวา ถาเขาสามารถทําอะไรอยางหนึ่งไดในเรื่องนี้ เขาจะชวยแก
ทันที  
 เดินดวยคุยดวย คนทั้งสองก็ไดมาถึงชายหมูบานที่มีคลองแหงหนึ่งอยูติดถนน  อยูที่นี่
แลว ทําใหสุบินนึกถึงเรื่องที่วิ่งตกคลอง นึกไปถึงหญิงสาวนารัก  เขาอดหัวเราะตนเองไมไดที่ได
พบกับเรื่องบังเอิญแบบนี้  แตเมื่อนึกถึงคําพูดของนารุง เขามีสีหนาเศราหมองครูหนึ่ง เพราะหญิง
สาวที่ตนกําลังแอบรักกลายเปนวามีคูประจําใจเสียแลว  บังเอิญนารุงหันมาเห็นสีหนาเศราสรอยของ
ชายหนุมเราพอดี แกก็ถาม เขาก็บอกถึงเรื่องเหตุการณที่ไดเกิดขึ้นและอากัปกิริยาของกุหลาบที่มีตอ
ตนเอง  หลังจากไดฟงแลว นารุงเริ่มสังเกตดูถึงกิริยาอาการของกุหลาบ แกบอกไมใหเขากังวลโดย
สัญญาวาจะชวยในเรื่องนี้ ไมใหกุหลาบเขาใจเขาผิดอีกตอไป  
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 (50)มาถึงหมูบาน ชาวบานแยกยายกันไปตามที่อยูของตน  นารุงไดเรียกสุบินใหเขาไป
เลนในบานแก ตามมารยาท เขาก็ไดเขาไปนั่งเลนประเดี๋ยวหนึ่งจึงลาแกมาบาน  คร้ันเมื่อเดินเขาไป
ถึงหนาบาน นาเรืองก็เอยถามสุบิน : 

- โอ! กลับมาแลวเหรอหลาน  เปนยังไงบาง สบายดีมั้ย? 
สุบินตอบยิ้มๆ : 

- ไมเปนอะไรหรอกครับคุณนา  
แกดูหนาเขาแลวหัวเราะ เอยดวยความรักใคร :  

- หนาดําหมดแลวยังวาไมเปนอะไรอีก  เออ! พักผอนซักหนอยไป ทาทางจะเหนื่อยแลว  
- ครับ  

สุบินตอบแลวก็เอาขาวของของตนไปเก็บ แลวมานั่งคุยกันเลนดวยกันกับแกจนถึงเวลาขาวเย็น  
 หาวันตอมา งานดํานาก็ไดเสร็จส้ิน พวกผูดําก็กลับมาหมูบานคืน  เวลาเดียวกันกับเพื่อน
ของเรากําลังกินขาวโพดตมมันตมที่เจาของบานไดรับแจกจากการทํางานรวม สําณางเหลือบเห็นก็
รองล่ัน : 

- โอย! สวยนัก ไอบินดูนั่น!  
 ทุกคนมองไปขางนอกบาน เห็นหญิงสาวกลุมหนึ่งกําลังเดินบนทาง ในจํานวนนั้นมีคน
หนึ่งสวยงามกวาใคร  ทั้งสาวุธทั้งสารัตก็ช่ืนชมวาหญิงสาวคนนั้นสวยงามจริงๆ มีแตสุบินที่อยู
เงียบๆ  เมื่อพวกสาวๆ เดินพนไป สําณางหันมาถามสุบินดวยความอยากรู :  

- (51)ไอบิน ลูกหลานใครนายรูหรือเปลา? 
สุบินตอบดวยสีหนาราบเรียบ : 

- ลูกสาวคุณนาหัวหนาคุม ช่ือกุหลาบ  
- วาไงนะ! นาเรืองมีลูกสาวสวยอยางนี้ดวย? ตั้งนานแลวทําไมนายไมบอกกัน? 

สําณางเอยดวยความตกใจและในทํานองเหมือนกลาวหา  สุบินยืนยัน :  
- กันก็ไดรูไมนานเทาไรเหมือนกัน แตนางมีคูหมั้นแลว  
- พุทโธ! คูหมั้นยังไง? 
- พอแมของทั้งสองฝายไดสัญญากัน  

ไดยินคํานี้ สําณางเอยทั้งหมดหวังดวยทั้งขําดวย :  
- จบแลวถาอยางนั้น  หมดหวังแลวชาตินี้  เหตุใดนองถึงไดเปนของเขา ทําไมถึงไมใช

ของพี่ ไอบินชวยกันคิดดวย  
 สุบินไมอยากไดยินคําพูดของสําณางตอไปอีก ก็เดินออกไปดวยใบหนาเศราหมอง  เพื่อน
เราทั้ง 3 มองหนากันดวยความงุนงง เพราะไมไดรูเร่ืองจริงของเขา  
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 หลังจากการดํานา ชาวบานก็มีเวลาวางระยะหนึ่ง บางคนทํานั่นบางคนทํานี่ไปตามภารกจิ
ของตนแตละคน เชน หาหวาย, หาเถาวัลย, หาปลา, เดินพาหมาลาสัตวหรือเดินยิงนกในปา ล  

*** 
 

 หนึ่งเดือนครึ่งกวาๆ ผานมา บาดแผลที่ศีรษะของสาวุธและบาดแผลที่มือของสารัตก็ไดดี
(52)ขึ้นแลว แตสําณางเพียงแตสามารถเดินไดเติ๊กๆ โดยมีไมเทาชวยพยุง  ไมนานเทาไร วันทําบุญ
ไดมาถึง ชาวบานพากันเตรียมขาว แกง ขนมนมเนย เอาไปวัดถวายพระสงฆ เพื่ออุทิศกุศลตอ
บรรพบุรุษที่ตายไป  หลังจากเตรียมเสร็จแลว นาเรือง ลูกสาว และนารุง นายแดนรวมกับเพื่อนเรา
ทั้งสามคน เวนแตสําณางที่ไมสามารถเดินไกลได พากันเดินไปวัดประสิทธิ์ เปนวัดเพียงแหงเดียว
ของคุมที่ตั้งอยูในหมูบานโชคชัย ไกลประมาณกวาสองกิโลเมตรจากหมูบานนิมิต  
 เมื่อไปถึง สุบินสังเกตเห็นที่วัดนี้ตั้งอยูชายหมูบานใกลคลองเปนสถานที่เงียบสงบแหง
หนึ่งชวนใหประทับใจ  ในตอนที่ไดเห็นวัด เขาก็นึกไปถึงสถานที่ที่เคยใชชีวิตอยู นึกไปถงึพระสงฆ
ที่เปนผูมีพระคุณตอตนเอง เวลานี้ไมรูวาทานมีสุขทุกขอยางไร  วัดนี้ไมมีร้ัว มีแตไมปาและไมผล
ขึ้นปะปนกันในที่ของวัด  มีกุฏิเล็กๆ สามสี่หลัง มีศาลาฉันหลังเล็กหลังหนึ่ง และพระวิหารก็เล็ก
เหมือนกัน ลวนแตทําจากไมทั้งหมด แลวมีสภาพทรุดโทรมไปบางแลว  ในวัดนี้ มีพระสงฆเพียงส่ี
หารูปเทานั้น  วันนี้มีคนอลหมานเพราะเปนวันทําบุญ ถาวันธรรมดามีสภาพเงียบสงัด  แทจริงเปน
เพียงเขตชนบทหางไกล แตประชาชนที่มีชีวิตอยูบนแผนดินนี้ไดยึดมั่นในการเคารพปฏิบัติตอ
พระพุทธศาสนาเปนนิจ โดยมีวัดอารามที่มีอายุกาลนับสิบปเปนหลักฐานยืนยัน  
 ทุกคนเขาไปในพระวิหาร เอาจังหันไปประเคนพระเจาอธิการที่ยังคงรอรับอุบาสกที่มา
ทําบุญ  ทานมีอายุประมาณแปดสิบกวาปแลว แตรางกายทานเหมือนยังแข็งแรงอยูเลย  หลังจากพระ
เจาอธิการสวดมนตรอุทิศกุศลเสร็จ นาเรืองบอกใหเด็กๆ (53)เอาขาวเอาแกงไปจัดบาตรที่ศาลาฉัน 
สวนแกยังนั่งใกลทานสนทนากัน  จัดบาตรแลว ทุกคนก็มานั่งพับเพียบใกลนาเรือง  พระเจาอธิการ
จองมองเพื่อนเราทั้ง 3 แลวเอยวา :  

- เออ! โยมทั้งสามคนนี้เปนคนมาจากเมืองกรุง ใชไหม? 
เพื่อนเราทั้ง 3 ตอบพรอมกัน :  

- ครับหลวงตา  
- โยมคนไหนชื่อสุบิน? 

ไดยินพระเจาอธิการถามชื่อตน สุบินตอบขึ้น :  
- กระผมครับหลวงตา  

ทานจองมองสุบินไมวางตาแลวกลาววา : 
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- เออ! หนาตาเปนคนมีธรรมะ มีบุญวาสนาดี เนื้อคูก็อยูไมไกล วันหนาคุมนิมิตจะได
รุงเรืองเปนแน แลววัดอาตมาก็จะไดโยมเปนผูชวยกอสรางขึ้นมาอีกครั้งดวย  
 ทุกคนไดยินคํากลาวของพระสงฆดังนี้ก็พากันยิ้ม ยกเวนแตนายแดนคนเดียวเทานั้นที่มี
ใบหนาเรียบเฉย  นาเรืองกลาว :  

- ถาจริงดังคําพระคุณเจาแน กระผมจะสบายใจนัก  
- จริง ไมผิด โยมคอยสังเกตดูเถอะ  

กลาวแลว ทานก็หันมาทางนายแดน :  
- เออ! แดน แลวเร่ืองตัวเองนั้นเปนอยางไรแลว? 

นายแดนยิ้มแยม ตอบ :  
- เร็วๆ นี้แหละหลวงตา ผมรอแตนองกุหลาบเทานั้นครับ 

พระเจาอธิการอยูเงียบประเดี๋ยว แลวก็กลาวกับตัวเอง  
 - กรรมวาสนาของคนเราแตละคน ขึ้นอยูกับพรหมลิขิตเปนผู(54)กําหนด  แมอยากไดก็
ไมได แมจะขัดขวางก็ไมได มีแตปลอยไปตามการเดินทางของกาลเวลาเพียงเทานั้น  
 คํากลาวของสงฆประโยคนี้ ประกอบดวยความหมายอันลึกซึ้งยากที่จะเขาใจได มีแตตาม
ทิศทางดําเนินเรื่องตอไปภายหนาหรอก จึงอาจเขาใจถึงความหมายเหลานี้  
 

*** 
 
เชาวันหนึ่ง นาเรืองเตรียมออกไปหายา แตมีชาวบานคนหนึ่งมาตามแกใหไปชวยดูคน

เจ็บอยูหมูบานสําเร็จเปนการดวน แกก็งดไมไปหายา  นาเรืองก็ใหลูกสาวไปหายาแทนแก และให
สุบินไปดวยกันดวย  

กอนจะออกไป นาเรืองไดขอรองใหสุบินชวยดูลูกสาวแกดวย ไดยินคํานี้หญิงสาวเมม
ปาก  หลังจากนาเรืองออกไปคนทั้งสองก็เตรียมตัวออกเดินทางโดยกุหลาบไดสะพายถุงๆ หนึ่งและ
ถือมีด สวนสุบินสะพายถุงและขวดใสน้ําพรอมทั้งแบกจอบอันหนึ่งดวย  

อยูตามทาง สุบินเดินขางหลังกุหลาบหางๆ  กําลังเดิน พลันสาวสวยนึกอะไรไดอยางหนึ่ง
ก็เดินอยางเร็วทําใหสุบินเดินตามเกือบไมทัน  เดินไดไกลสักหนอย นางหันไปขางหลังเห็นเขาเดิน
ดวยวิ่งดวย หญิงสาวยิ้มแลวเดินไปซอนอยูที่โคนไมตนหนึ่ง  สุบินเดินทั้งเหนื่อยหอบ เมื่อมองไป
ขางหนา พลันไมเห็นเงาของกุหลาบ เขารองเรียกหลายครั้งแตไมไดยินเสียงตอบ เขาเริ่มกลัว ทันใด
นั้นกุหลาบก็ปรากฏตัวอยูขางหลังเขา สุบินหันมาเห็นสาวสวยยืนยิ้มใกลๆ ตัว เขาถอนหายใจ
บรรเทาความวิตกพรอมกลาว :  

- (55)กุหลาบ ทําไมถึง.... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

78

 กุหลาบพูดตัดบท 
- ทําไมพี่เดินชาอยางนี้? 
- อยาเดินเร็วนัก พี่เดินไมทันหรอก  

หญิงสาวหัวเราะ พูดอยางกลาวหา :  
- ตายแลว ทําไมไมบอกกอน ดูเถอะเหงื่อแตกเต็มตัวแลว   

สุบินรูวา กุหลาบทําอยางนี้คืออยากลอเขาเลน เขาตอบกลับไปคืน :  
- พี่ไมเปนไรหรอก กลัวแตทําลูกเขาหายไมรูจะไดอะไรสงคืน เพราะแกขอรองใหชวยดู

ดวย  ถาหากหายจริงๆ มีแตขอนาเรืองทําตัวเปนลูกแทนแตเทานั้น ใชไหมกุหลาบ? 
 ถูกเขาศอกกลับดวยคําตําหนิ สาวสวยจึงเงียบ เมมปาก แลวเดินไป  สุบินเดินดูประเดี๋ยว
หนึ่ง ก็เดินตามหลัง  
 กุหลาบเดินเขาไปในปาดูตนไมที่สามารถทําเปนยา  ในตอนที่กําลังเดินหา หญิงสาวได
พบเถาไมเถาหนึ่ง ก็ทําสัญญาณใหสุบินขุด  ขุดครูหนึ่ง เขาเขี่ยเอาจากในดินไดสองสามหัว แลวยื่น
ใหสาวสวย  สุบินประหลาดใจกับหัวยาก็เอยถาม : 

- กุหลาบ หัวยาอะไรใหญงามอยางนี้  
ไดยินคําพูดสุบิน  หญิงสาวยกมือปดปากหัวเราะกิ๊กพรอมเอยวาจา :  

- หัวยาอะไร นี่หัวมันปานะ  
 ไดยินวาเปนหัวมันปา สุบินอายกุหลาบอยางมาก หุบปากไมกลาพูดตอไปอีก  สวนหญิง
สาวนึกถึงคําถามของสุบิน นางอดหัวเราะไมได หัวเราะไมหยุด ทําใหสุบินอาย(56)แสนอาย  
 หนึ่งครูใหญๆ คนทั้งสองหายาไดมากพอสมควร  ในขณะที่กําลังเดินหาตอไปอีก ทันใด
นั้นกุหลาบเหลือบเห็นลูกกระตายสีขาวคูหนึ่งนารัก กําลังกระโดดโลดเตน ก็เดินยองๆ เตรียม
ตะครุบจับเอามาเลี้ยง แตสุบินจับมือขวางไว  หญิงสาวหันมา เขาสายหนาเปนสัญญาณบอกตอ
กุหลาบ ไมใหจับ   สาวสวยไมฟงเดินเบาๆ แตลูกกระตายเหมือนรูวามีคนคุกคามตน ก็วิ่งอยางเร็ว
ไปขางหนา  กุหลาบวิ่งไลตาม พรอมทั้งรองบอกสุบิน :  

- พี่ชวยจับ มันวิ่งไปทางนั้นแลว! 
สุบินยังเฉย มองลูกสาวหัวหนาคุมไลจับกระตาย  เห็นดังนี้ สาวสวยรองขึ้น :  

- พี่! มัวยืนทําอะไร ทําไมไมชวยจับ? 
 สุบินก็ทําเปนไลตาม ดวยจุดประสงคคือใหลูกกระตายวิ่งไปไกลๆ  พบเหตุอันตราย สัตว
ทั้งสองก็แยกกันวิ่งตามทิศตรงขามกัน ทําใหคนทั้งสองยิ่งแตคลาดกันไกลไปดวย  ลูกกระตายฉลาด
นัก วิ่งๆ หยุดๆ กุหลาบวิ่งไลตามไปไกลแตไมสามารถจับไดเลย  หญิงสาวเหนื่อยดวยโมโหดวย นั่ง
เอาแรงประเดี๋ยว แตเมื่อคิดถึงสุบิน สาวสวยก็ลุกขึ้นรองตะโกน : 

- พี่! พี่สุบิน! พี่อยูที่ไหน! 
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 เงียบ ไมมีเลียงตอบ  กุหลาบเริ่มมีความกระวนกระวายกลัวเขาพบกับเหตุรายอื่นๆ เพราะ
ไมรูจักปา  สวนสุบิน เห็นลูกกระตายไปไกลแลว เขายืนพักทั้งเหนื่อยหอบ แตในใจยินดีดวยไดชวย
สัตวปาใหพนจากความตองการ(57)ของมนุษย  เขากลับมาคืน แตจําปาไมไดก็เดินเดาๆ พรอมทั้ง
รองเรียก :  

- กุหลาบ! ไดยินพี่เรียกไหม! ถาไดยินขอใหตอบ! 
 ในตอนนั้น ทองฟามีเมฆดําดารดาษ ไมนานเทาไรฝนก็พร่ังพรูมาอยางหนัก พรอมดวย
ลมพัดกระหน่ําเหมือนพายุ ทําใหลูกสาวนาหัวหนาคุมยิ่งแตกลัวหนักขึ้น คิดในใจ : “ผิดมาจากฉัน 
ถึงไดเปนอยางนี้! พี่สุบิน พี่อยาเปนอะไรเลยนะ! ถาพี่เปนอะไรไป พอตองโทษฉันตายแน”  ตอนนี้ 
ไมรูจะทําอยางไรก็รองไห :  

- พี่สุบิน! พี่ไดยินฉันเรียกไหม! ทําไมไมออกมา! 
ถัดกันนั้น เสียงออนๆ เสียงหนึ่งไดดังขึ้นดวย :  

- กุหลาบ! กุหลาบอยูที่ไหน! 
ไดยินเสียงนี้ สาวสวยรูสึกเบิกบานยินดีอีกครั้ง ตอบทันที :  

- จา! ฉันอยูที่นี่! พี่สุบินใชไหม? 
คร้ันเมื่อไดพบกัน คนทั้งสองก็โผมาจับมือกันเปรียบเหมือนเพื่อนรักที่พลัดพรากกัน

หลายป  มองหนากัน แลวหญิงสาวดึงมือออก พูดขึ้นอยางกระดากอาย :  
- พี่ไปถึงไหน ฉันอุตสาหเดินหา! รูไหมวาฉัน...... 
- หวงพี่  ใชไหม? 

สุบินพูดดวยเสียงเบาๆ และออนโยน  หญิงสาวทําหนาบึ้งตึง ตอบชี้แจง :  
- ใครวา? ฉันแค..... 

ชายหนุมเราหัวเราะ แลวถามตอ : 
- (58)ถาอยางนั้น เหตุใดกุหลาบถึงไดรองไห? 

ตอนนี้ สาวสวยมีใบหนาขวยเขิน พยายามพูดยืนยัน : 
- ฉันโกรธพี่ที่เดินไมรูทิศทางตางหาก  
- ขอโทษ เพราะพี่คนเดียวนําความทุกขมาใหกุหลาบจนกระทั่งรองให ยังงั้นใชไหม? 

รูวาเขาเหน็บแนมใหตนเอง หญิงสาวจองเขาทั้งเขินอายพูดขึ้น : 
- ฉันหยุดพูดกับพี่แลว 

 จบคําพูด สาวสวยเดินไปทั้งแอบยิ้มผสมกับความอาย  สุบินยืนดูประเดี๋ยว แลวก็ไปตาม  
คนทั้งสองเดินใตฝนที่ยังตก หาทางออกจากปา ไปถึงคลองเล็กๆ แหงหนึ่ง  กุหลาบลงไมไดระวัง 
เทาก็ล่ืนลงไปในคลองรอง “โอย!” พล้ังเสียง  สุบินเห็นกุหลาบประสบเหตุ โผไปดวยแตชวยไมทัน  
เขายกนางขึ้นอยางทะนุถนอม ตรวจดูเทาแลวเอยวา :  
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- ทนหนอยนะ พี่จะอุม  
- วาไงนะ! 
- พี่จะอุมกุหลาบไปบาน  
- ไม! 
- แตเทากุหลาบเคล็ดแลว ไมสามารถเดินไดหรอกนะ! 

 กุหลาบยังอวดดี พยายามลุกขึ้นเดินไปขางหนาทั้งเจ็บปวด ไดสามสี่กาวก็ลม  สุบินไม
สามารถยืนดูตอไปไดอีกก็ถลาไปยกขึ้น แลวจับมือนางไวบนไหลอุมเดินไปทั้งฝนโดยเดินชาๆ 
เพราะฟามืดไมสามารถมองทางเห็นชัดไดเลย  เดินไปขางหนา ไมมีทิศทางใดเปนเครื่องหมายให
สังเกตได พวกเขาทั้งสองไดพบถํ้าใหญแหงหนึ่ง กุหลาบก็บอกให(59)ชายหนุมเราหยุดพักอยูที่นี่
กอน หากยังเดินไปอีกอาจจะยิ่งแตไกลเปนแน   
 

*** 
 

 นาเรืองอยูบาน เฝารอดูทางลูกสาวและสุบินอยางตั้งใจเปนพักๆ เมื่อเห็นมีลมฝนหนัก
อยางนี้อีกยิ่งแตทําใหแกวิตกกังวลมากขึ้น  แกเฝารอจนกระทั่งตอนกลางคืนยังไมเห็น แลวฝนก็ยัง
พร่ังพรูมาไมทันหยุดอีกก็บอกกับชาวบานใหชวยเดินหา  ในจํานวนนั้นมีนายแดน สาวุธ และสารัต
ดวย  นายแดนมีใจตื่นตระหนกอยางมาก เมื่อรูวามีสุบินไปดวยกันดวยนั้น ยิ่งแตโกรธและโทษนา
เรืองที่ปลอยใหลูกสาวไปดวยกันกับคนที่ไมรูจักประวัติ แตนาเรืองอดทนสะกดใจไมตอบโตตอ
นายแดนเลย  ชาวบานประมาณกวาสิบคน บางถือคบบางถือตะเกียง โคม  พากันเดินบุกหาในปา
รองตะโกนเรียกชื่อคนทั้งสอง  
 

*** 
 อยูในถ้ํา สุบินกับกุหลาบรางเปยกโชก แตละคนหนาวสั่น  สุบินเดินเก็บเศษไมในถ้ําได
จํานวนหนึ่ง แลววางกองรวมกับขยะเปนกองๆ หนึ่ง แลวเขาเอาขวดปุยออกจากถุงที่สะพาย แกะฝา
ออกจากขวด เทลงไปในกอง แลวเอาหินหนึ่งกอนมาเคาะกับเหล็กแทงหนึ่ง ใหออกเปนประกายไฟ  
ประกายไฟตกไปขางบนกอใหเกิดเปนถานรอน  ถัดมา เขาเปาถานใหไหมขึ้น  กุหลาบไดติดตามดู
การกระทําของสุบินไมวางตา ในใจแอบชื่นชมหนุมกรุงคนนี้ ที่รูวิธีจุดไฟเหมือน(60)ชาวบานดวย 
 เมื่อไฟติด ชายหนุมเราเอาผาขนหนูมาคลี่อังกับไฟจนใกลแหง แลวยื่นใหกุหลาบเช็ดตัว  
เขาเตรียมถอดเสื้อตนเอามาอังอีก แตอยูตอหนากุหลาบเขามีความอลักเอลื่อ  หญิงสาวเขาใจความ
ประสงคของเขา ก็พูดขึ้น  

- พี่อยากจะทําอะไรก็ทําเถอะ  
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พูดเสร็จ หญิงสาวหันหนาไปผนังถํ้า   สุบินถอดเสื้อเอามาตากกับไฟจนใกลแหงจึงเอามา
ใส  เสร็จธุระตนแลว สุบินพูดขึ้น : 

- เสร็จแลว  
พูดจบ เขาเดินออกนั่งตรงปากถ้ํา เปดโอกาสใหกุหลาบทําธุระของนางสักที  อยูขางนอก

ถํ้า สุบินนั่งใจลอยไปไกล  สักครูใหญๆ ครูหนึ่งผานพนไป เสียงกุหลาบรองเรียกจากในถ้ํา  : 
- พี่! พี่สุบิน! 
- จะ! 
- พี่เขามานี่  

 สุบินเขาไป ตรงกับเวลาที่กุหลาบกําลังเขี่ยหัวมันออกจากกองไฟแลวยื่นมาให เขารับมา
พรอมกับกลาว : 

- ขอบใจ  
เสร็จแลวนั่งลง ปอกเปลือกออก เสร็จแลวกัดเอาๆ ดวยความหิวพรอมกับพูดแบบขําๆ : 

- เคราะหดีแลวมีหัวยาชวยใหอ่ิมทอง ไมยังงั้นทองคงรองแน  
(61)หญิงสาวอดหัวเราะไมได : 

- ถายังงั้น กินใหมากเถอะ  
กุหลาบกัด  มันกินชาๆ  คิดไปถึงพอ หญิงสาวพูดทั้งใบหนาเศราหมอง :  

- ตอนนี้ ไมรูพอจะหวงกังวลอยางไร ถาฉันไมตามจับกระตายก็ไมมีเรื่องอยางนี้เกิดขึ้น
หรอก ใหฉันขอโทษ นี่เปนความผิดของฉัน  
สุบินพูดขึ้น ยืนยันและรับรอง : 

- ไมมีใครผิดหรอก อยาโทษตัวเองเลย  
- พรุงนี้เมื่อพบพอ แกตองโทษฉันแน  

ไมอยากใหสาวสวยมีความกังวล เขาตอบขึ้นมาในเชิงรับผิดชอบ  
- กุหลาบบอกแกวาสาเหตุมาจากพี่ ใหแกโทษพี่เถอะ  

 กุหลาบจองมองหนาสุบิน ตาตอตาประทะกันไดเกิดเปนกระแสรุนแรงอยางหนึ่ง  ภายใต
แสงสวางจากกองไฟ สุบินจองมองหนากุหลาบไมวางตา  เพิ่งตอนนี้แหละ ที่เขามีโอกาสมองดวง
หนาสวยงามจับใจของกุหลาบ  นางมีผมยาวหยักเปนคล่ืนดําเหมือนถานดิน ดวงหนารูปไข  คิ้วเล็ก
ดําสนิทโกงเหมือนคันศร แกวตาดําเหมือนนิลกลม จมูกเล็กแหลม ริมฝปากสีดอกบัว  เต็มไปดวย
มนตเสนห แกมทั้งสองเต็มอิ่มเปลงปล่ังงามเหมือนพระจันทร เวลายิ้มแตละครั้งปรากฏลักยิ้มทั้ง
สองขาง  สวนกุหลาบ เมื่อมองตรงแกวตาคมใสของสุบิน หญิงสาวเหมือนมีความรูสึกแปลกๆ บอก
ไมถูก  ไมสามารถจองมองตอไปไดอีก คนทั้งสองตางก็กมหนา  
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 บรรยากาศสงบเงียบไประยะเวลาหนึ่งผานไป ทั้งสุบิน(62)ทั้งกุหลาบเงยหนาขึ้นเริ่ม       
พรอมกัน :  

- เออ! 
- พี่พูดกอนเถอะ  
- กุหลาบพูดกอนเถอะ  
- ใหฉันขอโทษ ที่ฉันไดเขาใจพี่ผิด  
- เขาใจผิดเรื่องอะไร? 
- เร่ืองที่ฉันไดทําตอพี่ที่ผานมา ตอนที่อยูในคลองนั้น  

 ไดยินคํานี้ สุบินเขาใจวาบางทีนารุงไดบอกตอนางแลว  ตอนนี้สาวสวยจึงนึกถึงเรื่องนี้
ขึ้นมาไดอีก เขาตอบขึ้น :  

- เร่ืองนั้นพี่ลืมไปหมดแลว  
หญิงสาวถามย้ํา : 

-  พี่ไมถือโกรธฉันหรือ? 
- พี่ไมรูจักโกรธใคร โดยไมไดพิจารณาเหตุผลหรอก ความจริงพี่ก็มีความผิดเหมือนกัน  
- แตพี่ไมมีเจตนาหรอก ใชไหม? 

สุบินพยักหนา หญิงสาวยืนยัน : 
- ถายังงั้น ไมใชความผิดหรอก  

ชายหนุมมองหนาสาวสวย พูดทั้งยิ้มๆ :  
- ตอนนี้ หยุดคิดถึงเรื่องนี้อีกตอไป  ตั้งแตตอนนี้ตอไป ขอใหกุหลาบอยาจองถลึงตาใสพี่ 

พี่ก็ดีใจมากพอแลว  
กุหลาบเบิกตาโต ถาม :  

- ฉันนี่แยมากเลยหรือ? 
เขาตอบไปคืนอยางออนโยน : 

- (63)ไมหรอก เพียงแตรายไปหนอยเทานั้น  เวลากุหลาบโกรธหรือจองถลึงตาใสพี่แต
ละครั้งๆ ยิ่งแตสวยขึ้น  

- พี่อยาลอฉันนะ  
กุหลาบพูดดวยใบหนาแดงเหมือนดอกไมกําลังบาน  สุบินอุทานขึ้น : 

- พุทโธ! ไมกลาหรอก  พี่พูดนี้คือความจริง  
เงียบเล็กนอย หญิงสาวพูด : 

- ฉันรายเฉพาะกับคนชั่วเทานั้น   
- สําหรับผูหญิง รายสักหนอยก็ดีเหมือนกัน พี่ชอบ  
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 หญิงสาวจองถลึงตาใสสุบิน แตครั้งนี้ผสมกับรอยยิ้ม ไมเหมือนครั้งกอนที่มีหนาถมึงทึง  
สุบินจองมองดวงหนาสาวสวยทั้งเปลงเสียงโดยไมรูตัว : 

- งามมาก  
พี่วาอยางไร? 

- โอ! ไมหรอก ไมมีอะไรหรอก  
กุหลาบพูดขึ้น :  

- พอไดบอกฉันหมดแลว ถึงเรื่องของพี่  ชีวิตพี่ลําบากมาก คนดีอยางพี่ เทวดาจะชวย
ดูแลรักษาอยางแนนอน  

- ขอใหเหมือนคํากุหลาบเถอะ  
พูดจบ สุบินก็นึกถึงเรื่องนารุงทันใด เห็นโอกาสดี เขาก็ถามยังกุหลาบในเชิงเลียบเคียง

และอธิบายเหตุผล : 
- กุหลาบ พี่ขอถามเรื่องหนึ่งไดไหม? 
- เร่ืองอะไรหรือพี่? 
- (64)กุหลาบรักพอไหม? 
- จา พอของตัวเองไมรัก จะไปรักใครที่ไหนอีก  
- สงสารแกไหม? 
- จา สงสาร  ตอนฉันลงนาหรือไมอยู แกอยูแตคนเดียวเอง ทําอาหารเอง งานหมูบานงาน

คุมดวย เดินรักษาชาวบานดวย  
- ถายังงั้น ทําไมไมหาใครสักคนมาชวยแบงเบาภาระแกบาง? 
- เออ..... 
- กุหลาบไดแตรูจักรักและสงสารเทานั้น แตไมไดเขาใจถึงสวนลึกของจิตใจและ

ความรูสึกของแกหรอก  เพราะรักและสงสารลูก แกไดละทิ้งอะไรทุกอยาง พอใจเปนพอมายมาเปน
ระยะเวลากวาสิบป แตลูกกลับหามไมใหแกไดสมความปรารถนาของแกบาง  ทําอยางนี้ เหมือนทํา
บาปตอใจแก ทําใหเกิดความรูสึกผิดหวังในชีวิตแก ไมมีความสุขในชีวิตบั้นปลายอยางนั้น   อีก
อยางหนึ่ง ถาวิญญาณแมของกุหลาบไดรูวาลูกสาวแกมีใจคับแคบอยางนี้ ภายหนาคงไมสบายใจ
และไมสงบเลย  

- ฉัน .... 
- พี่ไมโทษกุหลาบหรอก ตอนนั้นยังเด็กไมทันรูจักคิด แตตอนนี้กุหลาบโตรูเร่ืองแลว 

รูจักถูกผิดดีช่ัว อะไรที่ควรทํา อะไรที่ไมควรทํา  ดังนี้ กุหลาบควรพิจารณาอีกครั้ง แลวก็ตองรูวาทํา
อยางไรเพื่อใหชีวิตพอตนมีความสุข  
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 สาวสวยฟงการอธิบายของชายหนุมเราอยางเงียบสงบ  หญิงสาวกมหนามองดูกองไฟ 
เหมือนกําลังคิดถึงเรื่องที่ผานมา  เพื่อใหบรรยากาศกลับมาสภาพเดิมอีกครั้ง สุบินก็เปลี่ยน
(65)คําถาม : 

- บาดแผลกุหลาบเปนอยางไรแลว? 
หญิงสาวเงยหนาขึ้นตอบ  

- ยังเจ็บอยูเลย  
- ถายังงั้นกุหลาบพักผอนเถอะ พี่จะออกไปขางนอก  

 พูดจบ สุบินออกไปปากถ้ํา  อยูขางนอก ทองฟามืดปกคลุม ฝนหยุดแลว แตลมยังพัดเดี๋ยว
แรงเดี๋ยวเบา  ชายหนุมเรานั่งปลอยใจคิด คิดถึงการดําเนินชีวิตของตนอยูในกรุงกับชีวิตคนที่อยูที่นี่  
อยูในกรุง  เต็มไปดวยการหลอกลวง แขงขันกันมีชีวิตรอด การคบหามีการจํากัดชนชั้น แตละคน
คิดถึงแตผลประโยชนสวนตน ภายในครอบครัวและพรรคพวก ผิดจากชนบทที่มีความซื่อตรง มี
ความสามัคคี รูจักรักใครและชวยเหลือกัน รูจักแบงกันรอด ทํางานและรับผลตามกําลังงานของตน
ไมหลอกลวงผูอ่ืน  จริงอยูที่อยูในกรุงมีอะไรๆ ทุกแบบทุกอยาง แตอะไรที่ชนบทมี ในกรุงกลับไมมี
ไปอีก  เพราะมองเห็นอะไรๆ สอดคลองกับความคิดที่ตนมี ทําใหเขามีความพอใจและชวนใหอยาก
มีชีวิตอยูที่นี่  เขาเห็นวา : “ท่ีไหนก็ตาม เราก็อยูไดเหมือนกัน ใหแตท่ีนั้นสามารถเสริมสรางความสุข
ตอเรา แมจะไมใชแผนดินเกิดก็ตาม แตถาใชชีวิตอยูนานๆ ไปจะมีความเคยชิน เหมือนแผนดินเกิด
เปนแน”  สุบินคิด คิดจนกระทั่งหลับทั้งยังนั่ง  
 

*** 
 ตั้งแตเมื่อคืนจนถึงรุงสาง ชาวบานเราพากันเดินหาเพื่อน(66)เราทั้งสองแตไมพบอะไร
เลย แตละคนหมดกําลังและหอบเหนื่อยอยางมาก แตพวกเขายังตอสูพยายามหาตอไปอีก  
 อยูในปา ทองฟายังไมทันสวางแจงเลย ดวยยังมีผืนหมอกและน้ําคางหยด ตอกๆ บน
ใบไม  สุบินรูสึกตัวตื่นขึ้นเห็นรางตนหมคลุมดวยผาขาวมาหนึ่งผืน  เขาสงสัยวา : “เหตุใดมี
ผาขาวมาผืนนี้มาอยูบนตัวไปได?”  เขาหันไปในถ้ําตรงกับตอนที่กุหลาบเดินเกาะผนังถํ้าออกมาทั้ง
ที่เดินเซๆ  หญิงสาวพูดขึ้นดวยเสียงสดชื่น :   

- ฉันเห็นขางนอกลมแรง ฉันจึงหมผาใหพี่   
- จะ ขอบใจ  

สุบินพูดทั้งใจปนปวน ยื่นผาขาวมาใหกุหลาบคืน แลวถาม : 
- เทากุหลาบยังเจ็บอยูไหม? 

หญิงสาวพยักหนาแทนคําตอบ  สุบินถามตอ : 
- สามารถเดินไดไหม? 
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หญิงสาวเงียบ มีสีหนาสลดมองมายังสุบิน เขารูวานางยังไมสามารถเดิน ไดก็พูดขึ้น :  
- คอยพี่อุม  

 พูดจบ เขาเขาไปในถ้ําเก็บรวบรวมยา  เมื่อออกมาอีกครั้ง เขาทําสัญญาณใหกุหลาบเกาะ
บนหลังเขา แลวอุม (แบก) ออกไป  กุหลาบมีสีหนาเอียงอาย เพราะนี่เปนครั้งแรกแลวที่พบกับ
เหตุการณแบบนี้  
 สุบินสะพายถุงยาทั้งสองดวยบรรทุกกุหลาบบนหลังดวย พยายามเดินตัดหนา (ผาน) 
ตนไมเล็กๆ ที่เปยกน้ําคางและผืนหมอกคนหาทางออกตามทิศที่กุหลาบ(67)ช้ีบอก  กําลังเดินไป
ขางหนา ทันใดนั้นก็ไดยินแววๆ เปนเสียงตะโกนเรียกชื่อคนทั้งสอง  สุบินและกุหลาบดีใจมาก รอง
ตอบ (ขาน) พรอมกัน :  

- ผม, ฉัน อยูนี่! 
 สุบินพยายามเดินตัดไปหาที่มาของเสียงตะโกน  เสียงดังไดยินยิ่งใกล ไมนานเทาไรทั้ง
สองฝายก็สามารถมองกันเห็น  ครั้นเมื่อเหลือบเห็นกุหลาบอยูบนหลังสุบิน นายแดนพุงมาอยาง
รวดเร็ว ขยุมคอเสื้อทั้งที่ไมไดถามอะไรกอนเลย สุบินไมไดเตรียมตัวไวกอนก็ถูกกําปนหนึ่งของ
นายแดนลมไปบนดิน ถุงที่สะพายตกจากไหลยากระจายเต็มดิน กุหลาบควบคุมการทรงตัวไมไดก็
ลมไปบนดินรอง “โอย!”  ไมหนําใจ นายแดนโผไปจับยกสุบินขึ้นพยายามจะแถมอีกหนึ่งกําปน แต
มีสาวุธพุงมาจับมือไว  พรอมกันนี้ นาเรืองถลามายกลูกสาว แลวรองหาม : 

- แดนหยุด! 
นายแดนทิ้งมือลงมองหนากุหลาบ  หญิงสาวแสดงสีหนาไมพอใจ รองกับนายแดน :  

- ทําไมพี่แดนทําอยางนี้? 
- แคนี้ยังนอยไปดวย  
- พี่เปนคนไมมีเหตุผล  
- ไมมีเหตุผล? แลวเมื่อกี้นี้คืออะไร? 
- พี่อยาเขาใจผิด เขา..... 

กุหลาบอยากอธิบายความจริง แตนายแดนพูดตัดบท :  
- พี่ไมฟง นองอยาพูดปกปองไอคนถือโอกาสคนนี้ไปเลย  
- ฉันหยุดพูดกับพี่แลว  
- พี่... 

(68)ไมอยากเห็นเหตุการณนี้ตอไปอีก นาเรืองก็พูดขึ้นทําลายความเคลือบแคลง : 
- พอแลวๆ หยุดเถียงกันเถอะ  

 นายแดนเดินมาหากุหลาบเพื่อถามสุขทุกข แตนางหันหนาหนี  นาเรืองเดินไปใกลสุบิน
พรอมกลาว : 
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- หลานไมเปนไรหรือ? 
เขายกมือลูบรอยช้ําบนแกม แลวตอบขึ้น :  

- ครับ ผมไมเปนไรหรอก แตเทากุหลาบมีแผล  
 ไดยินคําพูดสุบิน ทั้งนายแดนทั้งนาเรืองและคนอื่นอีกมองหนากุหลาบ  นายแดนถาม
หญิงคนรัก :  

- เทานองเปนอะไร? 
หญิงสาวหันหนาหนี ไมตอบคําถามของนายแดน  สุบินตอบแทน :  

- เทาขวาเคล็ด ไมสามารถเดินไดหรอก  
 คร้ันเมื่อไดยินวาเทาขวากุหลาบเคล็ด นายแดนหันมามองสุบิน เตรียมคํารามถาม แตนา
เรืองเอยถามลูกสาว : 

- ทําไมลูกเดินไมระวังอยางนั้น? 
- ฉัน..... 
- เปนอุบัติเหตุไมไดเจตนาหรอก คุณนา  

สุบินพูดขึ้น  นาเรืองก็ส่ังยังนายแดน : 
- แดน ไปตัดกิ่งไมมา  

 นายแดนไมเถียง ถือขวานไปฟนกิ่งไมทอนหนึ่งยาวประมาณสามเมตร  ถัดมา เอาเปลมา
ผูกบนทอนไมทั้ง(69)สองขาง แลวใหกุหลาบขึ้นขี่ หามมาหมูบาน  ไปตามทาง นาเรืองไดถามสุบิน
ถึงเหตุการณของคนทั้งสอง  เขาเลาไปตามเรื่อง แตปดบังเรื่องไลจับกระตายเพราะกลัวนาเรืองดุลูก  
 มาถึงบาน นาเรืองเตรียมยามาปดใหเทาลูกสาว และทายายาใหสุบิน  เสร็จหมดแลว นา
เรืองก็ออกไปขางนอกกับสุบิน อยูแตกุหลาบและนายแดนแคสองคน  หญิงสาวนอนบนเสื่อสีหนา
บึ้งตึงตาจองดูแผลไมยุงกับนายแดนที่นั่งขางๆ เลย  อยูในบรรยากาศเงียบสงัด นายแดนพูดขึ้น :  

- นองกุหลาบ ใหพี่ขอโทษ ที่พี่ไดเขาใจผิด  
กุหลาบอยูเฉยไมตอปาก ตายังแตมองดูแผล  นายแดนพูดซ้ํา :  

- พี่ขอโทษนองแลว ทําไมไมพูดกับพี่สักคําอยางนี้  ตอนนี้ ใหพี่ทําอยางไร นองจึงจะ
หายโกรธ? นองไดยินไหมวาพี่ขอโทษ พี่...... 
เบื่อหนายกับคําพูดนายแดนมาก สาวสวยลุกขึ้นนั่ง แลวพูดตัดบท :  

- ไมใชใหมาขอโทษฉันหรอก คือขอโทษพี่สุบินนะ พี่ไดยินหรือยัง? 
- ไม! เร่ืองอะไรพี่จะไปขอโทษไอกาฝากนั่น? 
- พี่อยาเรียกเขาอยางนั้นอีกนะ เขาเปนคนดีไมเหมือนพี่คิดหรอก  
- นองถือหางเขา?  

โกรธที่นายแดนไมยอมรับรูความผิด หญิงสาวรองขึ้น :  
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- พี่แดน! ถาพี่ยังทิฐิอยางนี้ ไมมีพี่ไมมีนองอีกหรอกตั้งแตวันนี้ไป  
คําพูดตัดขาดของกุหลาบ ทําใหนายแดนตองยินยอมเต็มใจเห็นพรอมทั้งที่โกรธ : 

- (70)ไดๆ พี่ยอมเชื่อตามนองแลว  
- ยอมอยางไร? 
- คือหยุดเรียกเขาแบบนี้อีกแลว  
- ไมทันหมดหรอก พี่ตองขอโทษเขา  
- ไดๆ พี่เชื่อตามนองทั้งหมดใหแตนองสบายใจ  อะไรที่พี่ทํานี้ เพราะพี่รักนอง พี่กลัว.... 

กุหลาบสะกดคําพูด : 
- วันหลัง พี่อยากทําอะไรตองพิจารณากอน  พี่อยากังวลอะไร นองยังเปนของพี่อยูเสมอ  

 ไดยินคํานี้ นายแดนสบายใจนัก จับมือกุหลาบมาหอมเบาๆ แลวเตรียมหอมแกมอิ่ม
เหมือนดวงจันทรของกุหลาบอีก แตนางดึงมือออกและหันหนาหนี : 

- อยาทําอยางนี้ ระวังมีคนเห็น  
- ไมมีใครเห็นหรอก ใหพี่.... 
นายแดนไมทันจบคําพูดของตน ทันใดเสียงลากเทาเสียงหนึ่งชนกับกอนหินดังขึ้น เขา

หันมาเห็นสุบินยังยืนอยูหนาบาน ทําใหนายแดนที่กําลังมีใบหนาเบิกบานเปลี่ยนเปนหนาเรียบเฉย
โดยทันที สวนกุหลาบแกมแดงดวยความอาย  สุบินไมมีความประสงคจะรบกวนคูหมั้นนี้หรอก แต
เขาไดเขามาเห็นโดยบังเอิญ ตอนกาวเทาออกไปคืนก็ชนกับกอนหินจนจะลม พอดีนายแดนหันมา
เห็น สุบินก็หยุดอยูเฉยๆ กับที่ พูดขึ้น :  

- ขอโทษ พี่ไมไดตั้งใจหรอก  
นายแดนกําลังโกรธพอดีดวย พูดทั้งที่โกรธ :  

- (71)ไอคนจังไร ไอคนกอกวน ไอ..... 
- พี่แดน! 

 กุหลาบรองขัดจังหวะคําพูดนายแดน เพราะนางไมพอใจและไดยินคําพูดที่ไมเหมาะสม
เหลานี้ทั้งหมด  ถัดมา หญิงสาวพยายามทําใจใหเปนปกติขึ้นมาใหม แลวพูดคําพูดออนโยนกับนาย
แดน :  

- พี่แดน พอ กลับไปบานไดแลว ไวพรุงนี้คอยมาดูนองอีกนะ  
- พี่.... 
- พี่อยาลืมคําพูดนะ  

 หญิงสาวพูดตัดบทพรอมทั้งทําสัญญาณใหนายแดน  รูวากุหลาบอยากใหตนขอโทษสุบิน 
เขาจึงลงมาจากบนบานโดยไมลากุหลาบสักคํา  เมื่อเดินถึงขางสุบิน เขาพูดทั้งหนาบึ้ง :  

- ขอโทษ  
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 พูดจบ นายแดนเดินออกมาดวยความโกรธในใจ  เห็นกริยาของนายแดน หญิงสาวมีสี
หนาเศราหมองและหมดกําลังใจ เพราะนายแดนเพิ่งคุยกับนางเอง แตไมแกพฤติกรรมเลย   
สุบินขึ้นมานั่งบนบาน มองเห็นกุหลาบมีหนาเศรา เขาก็ถามปลอบ : 

- เทากุหลาบยังเจ็บไหม? 
หญิงสาวเงยหนาขึ้น พยายามยิ้มตอบ : 

- จา ทุเลาแลว  
หยุดครูหนึ่ง หญิงสาวพูดตอ : 

- ขอพี่ยกโทษใหพี่แดนดวย  
- จะ พี่ไมถืออะไรหรอก  
- (72)ขอบคุณพี่  เห็นกิริยาของพี่แดนทํากับพี่อยางนี้ฉันลําบากใจนัก  

ไมอยากใหกุหลาบคิดเรื่องนายแดนกับตนตอไปอีก สุบินพูดขึ้น : 
- หยุดกังวลเรื่องเหลานี้เถอะ กุหลาบพักผอนเถอะเพื่อใหรีบหาย  
- กุหลาบมองหนาสุบิน เขายิ้มและแสดงสายตาออนโยนตอสาวสวย พรอมดวยวาจา

ออนหวาน :  
- นอนเถอะ  
- จะ  

กุหลาบยิ้มตอบ แลวเอนตัวบนเสื่อ จากนั้นหลับตา ทั้งที่ใจยังคิดจนหลับ  
 

*** 
หลายวันผานมา นาเรืองไดมาพบสุบินดวยใบหนาสดใสพรอมกลาว : 

- ขอบคุณมาก หลานสุบิน  
- ขอบคุณเรื่องอะไรคุณนา? 
- ลูกสาวนาเห็นพรอมแลว  
- เห็นพรอม! 

สุบินเอยดวยความงุนงง ถัดมา เขาพลันนึกถึงเรื่องนี้ก็ยิ้มตอบ : 
- ดีใจดวยนะครับคุณนา  
- (73)หลานนาเกงนัก สามารถทําใหลูกสาวนาเปลี่ยนใจ  
- ไมใชผมหรอก มาจากกุหลาบมีความคิดเหมาะสมถูกตอง  
- หลานอยาถอมตนมาก ถึงอยางไรนาก็ขอบคุณหลานดวย  
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วันถัดมา นารุงก็ไดมาแสดงความขอบคุณตอชายหนุมเราดวย  แกบอกเขาวา : “กุหลาบ
เปนคนพูดเรื่องราวทั้งหมดนี้ แลวก็ทําตัวเปนแมส่ือ ใหพอตัวเอง”  ไมนานเทาไร พิธีหมั้นหมาย
ระหวางนาเรืองและนารุงก็ไดจัดเตรียมขึ้น แลวการเตรียมงานมงคลจะจัดขึ้นในเดือนหกปหนานี้ 

ตลอดเวลา ตอนที่นาหัวหนาคุมกับสุบินไมอยูบาน กุหลาบไดแตนั่งเย็บปกอยางสงบเงยีบ
และลึกลับ เมื่อมีใครสักคนมาถึง สาวสวยก็รีบจัดเก็บไวทันที  
คร้ังหนึ่ง นาเรืองไดขึ้นมาบนบานเห็นลูกสาวมีกิริยาเหมือนรีบรอนอะไรอยางหนึ่งก็ถาม :  

- กุหลาบ ลูกกําลังทําอะไรนี่? 
- จา ไมมีอะไรหรอกพอ  

 ตอบเสร็จ หญิงสาวเดินเขาหองอยางเร็ว โดยมีการมวนหออะไรหอหนึ่งไปดวย  นาเรือง
ไดแตสังเกตเห็นวา เวลาแกถามแตละครั้ง นางไดแตตอบปฏิเสธเสมอ  
 วันหนึ่ง เมื่อกุหลาบไมอยูบาน ดวยความอยากรูความจริง แกเขาไปในหองลูกสาวตรวจดู
ดวยกลัววามีอะไรแปลก  แกไดร้ือขาวของนางก็เห็นมวนผา 1 หอ ที่แกเห็นลูกสาวถือทุกครั้งเสมอๆ  
แกคล่ีมวนผานั้นออกดูเห็นเสื้อตัวหนึ่ง  กางเกงตัวหนึ่งที่เย็บไมทันเสร็จ  ตอนแรก แกคิดวาลูกสาว
แกกําลังเย็บเสื้อผาใหมใหพอตน แตพิจารณานานๆ (74)ไป ความยาวของเสื้อผาและแขนเสื้อยาว
กวาตัวและมือแกไปอีก  แกสงสัยนักวาลูกสาวแกตัดเย็บใหใคร? แกคิดวา ถาเย็บใหนายแดนยิ่งแต
ไมเหมาะไปอีก ดังนั้นมีแตเย็บให.... ความคิดหนึ่งคิดถามลูกสาวใหรูเร่ือง แตกลัวลูกมีความอาย 
ดังนี้แกก็ไวคอยดูกอน ถาเหมือนความคิดของแกหรือไม? คิดถึงตรงนี้ แกยิ้มดวยความดีใจ  ตอมา 
แกก็มวนผานั้นเก็บไวที่เดิมคืน  
 ตั้งแตสุบินไดพบโดยบังเอิญ ณ สถานที่ที่ตนไดเห็นมา ใจของเขาไดแตคิดอยากเอาที่ตรง
นั้นและที่ตนไดเรียนหลักสูตรสากลมาทําการพัฒนาพื้นที่เหลานี้ใหเปนอางเก็บน้ํา ทุงนานับรอย
เฮกตารจะเปนสวนพืชเศรษฐกิจ  สุบินคิดวา งานที่ตนทํานี้ ชวยใหชาวบานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และอยากแสดงความสามารถของตนเอง  
 การพัฒนาชนบท เปนแผนการหนึ่งในนโยบายพัฒนาประเทศ เปนพระราชดําริของ
สมเด็จพอ ที่พระองคไดนําพาบุกเบิกประกอบดวยดอกผลงดงามยิ่ง สําเร็จมาแลวในสมัยสังคม
ราษฎรนิยม เชนการพัฒนาทางหลวงแผนดินและถนนสูชนบทใกลไกล สรางโรงพยาบาลสําหรับ
รักษาประชาชนทุกเขตขัณฑ สรางโรงเรียนสําหรับการเลาเรียนของบุตรหลานของพระองค สราง
วัดวาอารามสําหรับปฏิบัติและค้ําจุนพระพุทธศาสนา สรางที่อยูอาศัยชวยเหลือแกครอบครัวยากจน
และครอบครัวที่สมัครใจดํารงชีวิตอยูในเขตชนบท พรอมทั้งยกทํานบ ทําอางเก็บน้ํา ขุดคลอง
สําหรับเขตกสิกรรม และขุดสระ บอน้ํา ชวยบรรเทาความขาดแคลนน้ําแกประชาชน  
 (75)ส่ิงที่สุบินกําลังคิดถึงคือโครงการพัฒนาของตน ซ่ึงไดเดินตามแนวทางของกษัตริย
พระองคนี้  เพื่อทํางานใหญนี้ใหสําเร็จ จําเปนตองมีการสนับสนุนจากชาวบานเปนพิเศษในเรื่อง
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งบประมาณ  แลวหนุมสุบินมีวิธีการอยางไรเพื่อโนมนาวใหเขา  มีความเชื่อมั่นในโครงการใหญนี้
ได? แลวเขาสามารถทําไดสําเร็จดีหรือไม? 
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5 
โครงการพฒันาและการกอสราง 

 
 (76)จากวันหนึ่งไปยังวันหนึ่ง จิตใจสุบินยังเวียนวนคิดถึงแตโครงการพัฒนาของตนเปน
นิจ  เขาเห็นวา ไมตองคิดใหใหลําบากแตคนเดียวตอไปอีกแลว ควรบอกเพื่อนๆ และนาหัวหนาคุม
เพื่อพิจารณาความเห็นและอภิปรายกัน หากผิดถูกหรือไมสําเร็จอยางไรจะไดโลงในใจ  สุบินได
บรรยายทุกทิศทางที่เขาไดเห็น ออกความคิดเห็นและชี้แจงเกี่ยวกับโครงการของตนแกเพื่อนทั้งสาม  
ฟงจบ สําณางพูดขึ้นกอนใคร : 

- ไอบิน นายอยากตั้งตัวเปนราชาอยูที่นี่หรือ? 
- ไมใชอยากเปนราชาหรอก อยากชวยพัฒนาตําบลนี้ ชวยชาวบานใหมีคุณภาพชีวิตดี

ยิ่งขึ้น  
- แตโครงการที่นายพูดมานี้มันใหญมาก นายเพียงคนเดียวทําไดดวยหรือ? 
- ไมใชกันเพียงคนเดียวเองหรอก  

สุบินพูดทั้งยิ้มๆ พรอมทั้งมองหนาเพื่อนทั้งสาม  สําณาง(77)เขาใจคําพูดเพื่อนตน ก็ตอบขึ้นวา : 
- แตกันไมเลนดวยกับนายหรอก  พี่สาวุธและพี่สารัตก็ไมเขารวมดวยเหมือนกัน ใชมั้ย

พี่? 
สาวุธออกความเห็น : 

- พี่เห็นวาความคิดของนอง  ดีแลว แตพี่เกรงวาไมสามารถทําได  
สารัตเสริม : 

- นองตองคิดและพิจารณาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง  
สุบินตอบทั้งยิ้มๆ : 

- ผมไดคิด และคาดวาสามารถทําได ถาพี่ทั้งสองและนาย เขารวม พรอมทั้งชาวบานดวย
เหมือนกัน เพื่อนทั้งสามอยูเงียบๆ เหมือนกําลังคิด  ทามกลางความเงียบ  สุบินพูดตอเปนการเตือน
ความจํา : 

- เราทุกคนมีชีวิตรอดขึ้นมาอีกก็เพราะคนหมูบานนี้ ดังนั้นเราควรพากันทําอะไรอยาง
หนึ่งชวยพวกแกคืนเปนการรูคุณและตอบแทน อีกอยางหนึ่งไดชวยแบงเบางาน ของรัฐบาลอีกดวย
ในการพัฒนาดินแดนยากไรที่หางไกลนี้  ผมไดแตคิดวา : “ในหนึ่งชีวิตของตน คนเราแตละคนหาก
สามารถทําได ควรทําอะไรอยางหนึ่งใหมีประโยชนตอสังคมในชาติ”  
 ฟงจบ แตละคนพิจารณาคําพูดของสุบิน  คนเราแตละคนเกิดมา ในชีวิตหนึ่งของตน 
จําเปนตองทํางานเพื่อตนเองและครอบครัว  นอกจากนี้ ถาสามารถทําได ก็ควรทําอะไรอยางหนึ่ง
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เพื่อประโยชนตอสังคมดวยเหมือนกัน ไวเปนผลงานหรือมรดกสําหรับแสดงตอลูกหลานรุนหลัง 
ใหพวกเขาไดเห็นไดรูและควรเอาเปนเยี่ยงอยาง  
(78)เงียบไปครูหนึ่ง สําณางตอบขึ้น : 

- ถาอยางนั้น นายหาเมียอยูที่นี่ซะทีเดียวเถอะ สวนกันไมไดอยูที่นี่ทั้งชีวิตหรอก  
- ไมใชทั้งชีวิตหรอก เปนแคระยะเวลาหนึ่งเทานั้น  

สาวุธถามย้ํา : 
- แลวนานเทาไร? 
- อยางนานหาป  

ไดยินแตหาป เพื่อนสุบินทั้งสามรองพรอมกัน : 
- หาป? 

สําณางถาม :  
- ไอบิน หาปนานนัก ลดหนอยไดไหม ไอมารค?  

สุบินพูดปลอบ :  
- ถาเราพยายามอยางหนักทุกคน อาจเหลือแคสามป  

เงียบไปครูหนึ่ง สําณางเหมือนเห็นดวยกับโครงการของเพื่อนตน เขาถามย้ํา : 
- นายไดพูดเรื่องนี้กับนาหัวหนาคุมแลวหรือยัง? 
- ยังหรอก กันวาจะบอกแก หลังจากที่เราไดเห็นพองกันแลว  

สาวุธถามเพิ่มเติม : 
- ถาพวกแก ไมเห็นดวยกับโครงการของนอง แลวนองคิดอยางไร? 
- ผมเชื่อมั่นวา พวกแกตองสนับสนุนอยางแนนอน  

สารัตถามขึ้น  : 
- แต สมมุติวา พวกแกไมเห็นดวยไปอีกละ? 
- ผมมีวิธีของผม  

 (79)สุบินตอบยิ้มๆ สวนคนทั้งสามจองมองหนาเขา  หลังจากไดอภิปรายกันและไดรับ
การสนับสนุนจากเพื่อนรวมทางแลว สุบินเฝารอโอกาสดีที่จะบอกเรื่องนี้กับนาหัวหนาคุม  
 นาเรืองไดออกไปดูชาวบานที่ปวยตั้งแตเชาจนกระทั่งถึงบายจึงกลับมาคืน  ดวยสีหนา
แสดงความเหน็ดเหนื่อย  
 สุบินเอาน้ําสงใหแกดื่ม เห็นโอกาสดีก็บอกเกี่ยวกับโครงการของตนกับนาหัวหนาคุม แต
ตนตองการความรูจํานวนหนึ่งเพิ่มเติมอีก ก็เร่ิมคําถามขึ้น : 

- เปนอยางไรแลวคุณนา คนปวย? 
- โอ! ขยันปวยนัก (ปวยหนัก)  
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- พวกเขามักปวยเปนอะไรครับ? 
- บอยที่สุดคือทองรวง ทองบวม เทาบวม แลวนอกจากนั้นมีไขตัวรอนและไขมาลาเรีย  

เงียบไปประเดี๋ยว  เขาถามตอ : 
- คุมนี้มีหมูบานกับประชาชนเทาไรครับ? 
- มีหมูบานหาหมูบาน คือ หมูบานนิมมิต หมูบานบาน หมูบานสําเร็จ หมูบานตวล 

(ตะตวล) และหมูบานโชคชัย  มีประชาชนทั้งหมดกวาหนึ่งพันคน คิดเปนครัวเรือน มีสองรอยหา
สิบเอ็ดครัวเรือน  

- ที่นามีเทาไรครับ? 
- ทั้งหมดมีกวารอยเฮกตาร ที่นาเหลานี้แบงสวนไปตามจํานวนสมาชิกครอบครัว แลว

หมูบานแตละหมูบานบางก็มีที่นาสวนรวมของครอบครัว บางก็มีที่นาสวนตัวอีกดวย  
- คุณนา แลวชาวบานหาปลาและเนื้อดวยวิธีไหนครับ? 
- (80)เหมือนที่หลานรูหมดแลว การกินอยูของคุมเรามีความขาดแคลน เวลาขาดแคลน

อาหารแตละครั้ง เราพากันออกไปยิงสัตวปามาทําอาหาร ในเดือนหา ชาวบานพากันเดินหาปลาตาม
บอโคลน และไปที่ไกลๆ โดยใชสุมแลวทาพิษดวยเปลือกไม ผลไมปา หัวและเถาวัลยปา เปนตน 
สวนผักก็มักมีแตผักปาดวย เชน เห็ด, กาถุก, หนอไม, ตนจาหูย,  ผักตรัสสวา,  ผักหวาน เปนตน  
พูดจบ นาเรืองเหมือนของใจอะไรอยางหนึ่ง แกมองหนาสุบินพรอมถาม :  

- หลานมีอะไรหรือ ถึงไดถามนาหลายเรื่องอยางนี้? 
สุบินยิ้มแลวตอบ :  

- ผมมีความคิดอยางหนึ่ง แตไมรูวาคุณนาเห็นดวยหรือเปลา? 
- หลานพูดมาซิ  

 สุบินก็ไดเอาความคิดและโครงการของตนบอกตอนาหัวหนาคุม  หลังจากไดฟงอยางเอา
ใจใส นาเรืองตื่นใจมาก ดวยเวลานี้สุบินมีความคิดดีและสมัครใจชวยเหลือตอหมูบานและคุมของ
แก  แกพูดขึ้นดวยความยินดี :  
 ดีมากหลาน นายินดีมากที่หลานมีความคิดแบบนี้ นาขอตอนรับและสนับสนุนหลานเปน
นิจ แลวหลานคิดจัดการตอนไหน? 

- แตผมยังกลัว ไมรูชาวบานทุกคนเขามีความคิดเหมือนคุณนาดวยหรือเปลา ? 
- โอ! อยากังวลหลาน พวกเขามีแตสนับสนุนและยินดีเปนแน ใหแตหลานอยากเริ่มทํา

ตอนไหนนาจะจัดการทันที  
- ขอบคุณครับ คุณนา  

นาหัวหนาคุมยิ้ม ตบไหลเขาและพูดขึ้น :  
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- นาเองหรอกที่ตองขอบคุณหลานแทนชาวบานทุกคนนั้น  แลวหลานคิดทํา(81)ตอน
ไหน? 

- ผมคิดวาควรอภิปรายรวมกับนาหัวหนาหมูบานทั้งหมด  กอน เพื่อฟงความคิดเห็นและ
พาพวกแกลงไปพิจารณาดูถึงสถานที่ที่ตองเตรียมการใหชัดเจน แลวยินยอมพรอมใจกับโครงการ
ของผมหรือไม  
นาเรืองพอใจกับความคิดประชาธิปไตยของสุบินมาก แกตอบทันใด :  

- ดี! นาจะเรียกหัวหนาหมูบานและสมาชิกคุมมาประชุมทันที  
 ไมตองรอนาน นาเรืองไดสงจดหมายเชิญสมาชิกคุมและหัวหนาหมูบานมาทําการ
ประชุมทันที  ในการประชุมนี้ สุบินเปนผูนําในการอธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับพัฒนา เชน การ
ปรับปรุงการปกครองของรัฐบาลและการจัดการกําหนดกฎเกณฑจํานวนหนึ่ง  ปองกันส่ิงแวดลอม 
ตั้งสมาคมคนชราพิการ ยุวชนสัมพันธ สหกรณและกองทุนสหกรณ จัดการการศึกษาอบรม อนามัย
สุขาภิบาล โครงการยกทํานบ ทําอางเก็บน้ํา การบุกรุก  และการขยายที่นาและสวนพืชเศรษฐกิจ 
สุบินก็ไดช้ีแจงแกองคประชุมดวยเหมือนกันถึงโครงการในอนาคตของตน และเตรียมจัดการ ใหมี
ไฟฟาใชดวยพลังงานแสงอาทิตย เพราะเขาสังเกตเห็นวา เขตนี้มีแสงอาทิตยเพียงพอสําหรับผลิต
ออกเปนพลังงานแสงอาทิตยได  
 หลังจากไดฟงการบรรยายของสุบิน องคประชุมมีความพอใจอยางมากกับความคิดของ
เขา  ถัดจากการประชุม คณะกรรมการคุมรวมกับเพื่อนทั้งสามไดพากันเดินไปตามทุงสระไม เพื่อ
พิจารณาดูภูมิประเทศบริเวณนั้นที่อยูในโครงการจะตองทําอางเก็บน้ําและถางเปนที่นา  ในการลง
ไปพิจารณาอยางละเอียด  นี้ พวกเขาไดพบวามีคลองแหงหนึ่งที่(82)ใชประโยชน ไดดีโดยไมตอง
ขุดคลองใหม แมวาคลองนี้มีสภาพคดเคี้ยวไปหนอยก็ตาม  วันถัดมาอีก พวกเขาลงไปพิจารณาดู
เนินกัมลาย ในหมูบานไดสําหรับปลูกฝาย ทุงในหมูบานใชสําหรับปลูกมะมวงหิมพานต และอีก
พื้นที่หนึ่งที่เนินในหมูบานเปนเนินสําหรับปลูกกาแฟ   พื้นที่ทั้งหมดที่พวกเขาลงไปพิจารณาลวน
แตเหมาะสมกับโครงการพัฒนาของสุบิน  
 หลังจากไดพิจารณาเสร็จหมดแลว องคประชุมอีกองคประชุมหนึ่งก็ไดถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อ
อภิปรายกัน เตรียมดําเนินการ และแจกแจงแผนงาน  องคประชุมอยากใหปฏิบัติงานเหลานี้อยาง
คอยเปนคอยไป แตสุบินเสนอขอใหมีการประชุมชาวบานทั้งหมดกอน ตามแบบประชาธิปไตย 
เพื่อใหประชาชนออกความเห็นสวนตัววาสนับสนุนหรือคัดคาน  อีกอยางหนึ่ง เพื่อแสดงความ
ซ่ือสัตยไมปดบังและมีความโปรงใส กอนจะทําการประชุมเขาไดขอใหหัวหนาหมูบานทุกหมูบาน
ทําการกระจายขาวเรื่องงานทั้งหมดนี้ตอลูกบานของตนกอน เพื่อแจงใหพวกแก ไดรูและเอาไป
พิจารณาแลวก็เปนการคอยๆ สํารวจความคิดของประชาชน  ดวย วาจะมีปฏิกิริยาอยางไร  ไมควรทํา
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อะไรๆ ตามแตนึกขึ้นได โดยไมไดทําการศึกษาใหลึกซ้ึง และไมไดทําการบอกกลาวหรือตอบสนอง
ความคิดของประชาชนของรัฐกอน เพื่อใหพวกเขาสมัครใจเขารวม   
 ทุกคนมีความชื่นชมสรรเสริญตอสุบิน ที่มีความคิดฉลาดหลักแหลม  สําณางคิดไมถึงวา 
เพื่อนตนมีความชํานาญทั้งการคิดทั้งการพูด เพราะเมื่อกอนเขา  เปนคนไมคอยพูดเหมือนตอนนี้
หรอก  สวนนาเรืองไดแตคิดวา ถาไดคนอยางสุบินมาอยูทํางานในหมูบานและคุมนี้ตลอดไป ไมรูวา
แกจะสุขใจแคไหน  เพราะเมื่อมองเห็น(83)ความฉลาดหลักแหลมของสุบิน นาเรืองก็เสนอตอองค
ประชุม ขอใหเขา  เปนหัวหนาคุมแทนแก  ทุกคนมีความพอใจและเห็นดวย แตเขาปฏิเสธไมขอรับ 
โดยขอแคเปนผูชวยใหความคิดเห็นตอหมูบาน และคุมเพียงเทานั้น  
 หลังจากไดขอตกลงรวมกันมาแลว การกระจายขาวเกี่ยวกับการประชุมก็ไดมีขึ้น ตาม
หัวหนาแตละหมูบาน จากปากตอปาก  จากคนหนึ่งสูคนหนึ่ง ทั่วทั้งหมูบานทั้งคุม  พวกชาวบานพา
กันพูดคุยกันเกี่ยวกับปญหาเหลานี้ สวนมากพอใจและเห็นดวย บางคนก็ยังลังเล  ในสวนของการ
กระจายขาวนี้ ทําใหนายแดนไดแตมองเห็นความแตกตางกันระหวางตนกับสุบิน แลวความคิดหวั่น
วิตก ก็เกิดขึ้น  พวกเขา พากันเดินยุยงพวกชาวบานไมใหเห็นดวยกับโครงการนี้ โดยพูดวาพวก
ชาวกรุงทั้งสี่คนนี้เปนพวกกาฝาก ไมมีประวัติชัดเจนนัก ไมควรไวใจเลย         งานที่พวกเขาทํานี้
เพื่อหลอกลวงเอาขาวกินและยืดเวลาดํารงชีวิตอยูที่นี่ตอไปอีกแตเพียงเทานั้น  แผนการของนายแดน
ที่อยากใหโครงการของสุบินลม ไมคอยไดผลเลย ดวยพวกเขาไมกลาทําอยางเปดเผย ไดแตกระซิบ
กระซาบตามบานจํานวนหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นวาสามารถฉุดดึงมาสนับสนุนขางตน แตสวนใหญเขาเห็น
วาดีสําหรับหมูบานและคุมทั้งหมด แมจะมีบางปญหาที่เขาไมเห็นพองก็ตาม สวนกุหลาบก็ไมเห็น
ดวย พรอมทั้งขอใหนายแดนอยามีความคิดแบบนี้อีกดวย มีจํานวนเพียงเล็กนอยเทานั้นที่เชื่อตาม
คําพูดพวกนายแดน  เห็นแผนการของตนไมไดรับความสําเร็จ พวกเขาคิดวาจะขึ้นไปคัดคานในวัน
ประชุมขางหนานี้  
 ถัดจากหลังวันประชุมมา สุบินไดพยายามเตรียมงานโครงการทั้งวันทั้งคืนไมมีเวลา
พักผอนเลย  นอกจากนี้ เขาไดอธิบายแกนาหัวหนาคุมและสําณางเกี่ยวกับสาระสําคัญและการใช
ถอยคําที่ตองขึ้นไปอธิบายในวันประชุม  สวนนาเรืองเปนหัวหนาคุม มีปญหาลําบากจํานวนหนึ่งที่
แกเห็นวาไมสามารถทําไดก็มาอภิปรายกับสุบิน โดยเชื่อมั่นวาหนุมชาวกรุงคนนี้มีความคิดฉลาด
หลักแหลมสามารถชวยแกได  ปญหาเหลานี้ มี : การตัดไม เพื่อแผวถางทําไร ยิงสัตว เผาปาลาสัตว 
และเดินเบื่อปลา เพราะเปนความเคยชินของชาวบานในตําบลนี้ตั้งแตนานมาแลว ไมสามารถหาม
ปรามไดเลย  
 เฉพาะปญหาเหลานี้ สุบินไดอธิบายแกนาหัวหนาคุมวา : “ในการเรียกบุคคลวาอาชญากร
แผนดิน ตองมีขอบังคับ มีกฎหมายเครงครัดยึดความยุติธรรมความจริง กลาทําและกลาตัดสินทุก
งาน ไมควร มีการชวยเหลือหรือสนับสนุนพรรคพวก กฎคือกฎ ไมลังเลกลัวนี่กลัวนั่นเลย กลาทํา
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กลารับผิดชอบ อยาดีแตวา แตทําไมเปนหรือทําไดแตตอนแรกๆ เหมือนไฟไหมฟาง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองไมใชอํานาจหนาที่ของตนโดยผิดกฎหมาย ที่จะกาวไปสูอํานาจเผด็จการ”  ผูนําท่ีดีมีแต
เฉพาะความรูไมพอหรอก  ตองมีความไหวพริบในการบริหารงาน  มีความซื่อตรงและมี
สติสัมปชัญญะดวยเหมือนกัน  
 นอกจากนี้ สุบินไดอธิบายแนะนํานาหัวหนาคุมใหมีวิธีรูจักหารายไดและจัดการจําหนาย
ดวยตัวเอง มีกลุมสหกรณเปนรากฐาน  อะไรๆ ทั้งหมดที่สุบินกําลังไดจัดการชวยเหลือแกนา
หัวหนาคุมรวมกับโครงการพัฒนาของตนสําหรับหมูบานและคุม เปนประพันธสวัยาภิบาล  คุม
อยางหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นวาจะทําใหคุมนิมมิตมีความเจริญรุงเรือง ชาวบานจะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น หาก
ผูปกครองพัฒนาไดตามสัญญานี้  ประพันธสวัยาภิบาลคุม (สัญญาการปกครองตัวเองของคุม) เปน
แบบแผนการปกครอง(85)ตนเองโดยอิสระ นอกเหนือหนาที่ของรัฐบาล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในหมูบานและคุมของตนเองใหมีความเจริญเติบโต พรอมท้ังมีวิธีรูจักแสวงหารายไดและรูจัก
จัดการจําหนายดวยตนเอง   
 วันประชุมไดมาถึง  อยูหนาที่ทําคุม  มีชาวบานประมาณรอยกวาคนมาจากหมูบานทั้งหา 
ในนั้นมีกุหลาบ นายแดน และพรรคพวกเขาดวย  นอกจากชาวบาน มีนาหัวหนาคุม สมาชิกคุม 
หัวหนาหมูบานทั้งหาและเพื่อนเราทั้งส่ี  
 สมาชิกคุมคนหนึ่งไดขึ้นเปดการประชุม โดยไดอานระเบียบวาระการประชุม มี : 

1. รายงานเกี่ยวกับการงานของหมูบานและคุมที่ผานมา 
2. พิจารณางานใหมเพื่อการบริหารจัดการ การจัดระเบียบและกฎหมายใหมของหมูบาน 
3. ปญหาอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. การยกทํานบ ทําอางเก็บน้ํา ขยายที่นาและการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
5. ปญหาอื่นๆ และมติองคประชุม 
6. ความรวมมือและการตัดสินใจ 
7. ปดองคประชุม 

  
 หลังจากสมาชิกคุมขึ้นมาประกาศเรื่องวาระการประชุมเสร็จแลว ผูชวยคุมคนหนึ่งขึ้นมา
อานรายงานเกี่ยวกับงานของหมูบานและคุมที่ผานมา  ถัดมานาหัวหนาคุมไดขึ้นมาพูดเกี่ยวกับงาน
ใหมของหมูบานและคุมที่มีดังตอไปนี้ : 

- ตามการประชุมอภิปรายของคณะกรรมการคุม คุมไดตัดสินใหมีกรม 10 หลัง กรม 50 
หลัง อยูตามหมูบานแตละแหง  สาเหตุที่ให(86)มีกรมเหลานี้ เพื่อเสริมงานของรัฐบาลใหดีขึ้นไปอีก
ในการบริหารหมูบานและคุมใหมีระเบียบที่ดี สะดวกในการทํางาน การเผยแพรและการใหขอมูล
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 ขาวสารอื่นๆ ใหทันสถานการณ  พรอมกันนี้ คุมไดตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการ
คุมไปเปน กรมปรึกษาภิบาลคุม  การเปลี่ยนชื่อนี้ ทําไปตามความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วของ
สังคม มีความหมายวา สมาชิกคุมทั้งหมดรวมกันอภิปรายและบริหารจัดการงานของหมูบานและคุม
รวมกัน  อยูในกรมนี้ ก็มีผูหญิงเขารวมทํางานดวย  สมาชิกทุกคนตองทําการเลือกสรรดวยการ
ลงคะแนนภายในหาปตอคร้ัง ไมใชแตงตั้งขึ้นโดยใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุมพรรคใดพรรคหนึ่ง
นั้นเลย   นาหัวหนาคุมหยุดเล็กนอย แลวบรรยายตอ :  

- เราจะตั้งสมาคมคนชราพิการ เพื่อชวยเหลือพวกแกที่ไมมีที่พึ่งและจัดหางานที่
เหมาะสมแกพวกแก ตั้งสมาพันธเยาวชนเพื่อเปนกําลังสําคัญเต็มอัตรา เพื่อชวยงานอื่นๆ ของ
หมูบานและคุม           ตั้งสหกรณสําหรับชวยปองกันผลประโยชนของพี่นอง ไมใหพอคามาตรึง
ราคา   ผลผลิตเกษตร การจัดตั้งใหมีสหกรณนี้ขึ้นมา เพื่อท่ีเราจะเดินตามพระราชดําริและแนว
ทางการบริหารที่ดีของสมเด็จพอของเรา ท่ีพระองคไดตั้งขึ้นในสมัยสังคมราษฎรนิยม มีชื่อวา “ราช
สหกรณ”  ในวันขางหนา เราจะตั้งใหมีสหกรณเงินทุนสําหรับใหพี่นองเรายืมเงินไปทําทุนประกอบ
อาชีพอ่ืนๆ  สมาคมก็ดี สมาพันธก็ดี สหกรณก็ดี พอแมพี่นองทั้งหมดสามารถมีสิทธิเขาหรือไมเขา
เปนสมาชิกก็ได ตามความสมัครใจไมมีการ(87)บังคับเลย  
นาหัวหนาคุมผอนลมหายใจเล็กนอย แลวพูดตอ :  

- จัดการการศึกษาของลูกหลานเราขึ้นมาอีก  ซอมโรงเรียนขึ้นมาอีก มีช่ัวโมงเรียน
เหมาะสม ไมเหมือนที่ผานๆ มา  ลูกหลานเราทั้งหมดจําตองเขาเรียนใหไดครบกันทุกคน และอยาง
นอยก็ตองเรียนใหไดอยางนอยช้ัน ป. 6 ดวย  คนเรียนเกงและอยากเรียนตออีกแตครอบครัวไมมี
ความสามารถ คุมจะชวยใหเรียนตอได  จัดใหมีสถานเลี้ยงเด็ก (บานเมตตา) เพื่อใหพอแมพี่นอง
ทํางานไดสะดวกไมยุงยากกับเรื่องลูก เพราะมีแมๆ แกๆ เปนคนชวยดูใหแลว  อีกอยางหนึ่ง ตาม
หมูบานจะจัดใหมีหองอานหนังสือสําหรับพี่นองที่ไมรูหนังสือ ตองเรียนใหรูจักอานจักเขียนทุกๆ 
คน พูดมาถึงหองอานหนังสือ องคประชุมพากันฮือฮา   เงียบเสียงแลว นาหัวหนาคุมพูดตอ :  

- กระบวนการเพื่อผูไมรูหนังสือนี้ ก็เปนพระราชดําริของสมเด็จพอของเราดวย ท่ี
พระองคไดริเร่ิมกระบวนการนี้ขึ้นในทศวรรษที่ 60  นับแตนี้ตอไป หามตัดไม ถางปา เพราะการตัด
ไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอม  
ไดยินเรื่องขอความตอนนี้ เสียงอูดังขึ้น  นาหัวหนาคุมพูดตอ :  

- เราสามารถทําไดกับสวนเกาๆ ของเราขึ้นไป แตกฎหมายหามแต  เขตที่มีตนไมใหญๆ  
สวนเขตที่มีทุงนาและเขตที่มีปาละเมาะเล็กๆ เราสามารถตัดได สวนมีสองประเภท หนึ่งคือ สวน
สวนรวมที่เรามีทุกวันนี้ กับอีกหนึ่งคือ สวนสวนตัวที่ครอบครัวแตละครอบครัวมีสิทธิ์สามารถทํา
ได  พรอมกันนี้ หามตัดไมเอาผึ้ง หามเผาปาลา(88)สัตวและยิงสัตวปา หามเดินเบื่อปลา ถาใคร
ละเมิดตองรับโทษตามกฎหมาย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

98

 เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้น เมื่อไดยินขอหามนี้  เงียบเล็กนอย นาหัวหนาคุมพูดตอ :  
- จัดตั้งที่ทําการอนามัย ของคุมและมีหมอตามหมูบาน เร่ืองสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรา

ตองมีน้ําบาดาลใชและมีสุขาอนามัยตามบานสําหรับขับถาย  เฉพาะปญหาบอน้ําและสุขา ผมขอม
อบใหหลานสําณางเปนผูอธิบายแกพอแมพี่นอง ถึงมูลเหตุที่เราทุกคนตองมีบอน้ําและควรมีสุขา   
 นาหัวหนาคุมพูดจบก็นั่งลง  สําณางลุกยืนขึ้นพยุงตัวดวยไมเทา กอนจะพูดเขาหันไปมอง
สุบิน สุบินทําสัญญาณใหเขากลาขึ้น  สําณางก็เร่ิมบรรยายดังตอไป  

- ที่ผานมาในหมูบานเราและคุมมักจะมีโรคทองรวง ทองบวม เทาบวม ซํ้าๆ ซากๆ มีโรค
ไขตัวรอน มาลาเรีย และ ไขเลือดออก พอแมพี่นองรูบางไหมวาโรคเหลานี้เกิดมาจากอะไร? โรค
ทองรวงและทองบวมเกิดมาจากเราขาดอนามัย เชนการถายหนักตามทุงทุกครั้ง ปลอยหมูใหเดินคุย
เขี่ยทุกที่ ดื่มน้ําหวยหนองไมไดตม  น้ําหวยที่ไหลมาจากปาเขา มีแรธาตุสกปรกปนเปอนทุกชนิด   
นี่เปนสาเหตุใหญๆ ที่ทําใหเราทองรวง  สวนโรคเทาบวมเกิดมาจากเราขาดน้ําตาล  สวนโรค
มาลาเรีย ไขเลือดออก เกิดจากเราไมทําความสะอาดบานเรือน บริเวณบานรกทึบมีขยะมีโคลน เปน
เหตุทําใหเกิดมีลูกน้ํา ลูกน้ําเกิดจากยุงเหล็กกับยุงเสือ  อีกอยางหนึ่ง ผมสังเกตเห็นพี่นองเรานอนไม
มีมุง  แมวามีกองไฟอยูใตถุนบาน แตไมดี(89)ไปกวามีมุงเลย แลวการกอไฟนี้  ทําใหมีควัน ทําใหมี
สุขภาพไมดี  นี่เปนสาเหตุที่ทําใหมีโรคเหลานี้  
สําณางผอนลมหายใจเล็กนอย แลวพูดตอ :  

- ดังนี้แลว ผมขอวิงวอนใหพี่นองสรางสุขาสําหรับขับถาย แมไมมีทุกบานอาจเปนบาน
สองสามหลังมีสุขาแหงเดียวก็ยังดี  บานเรือนตองใหสะอาด อยาใหมีขยะที่เปนโคลน ตองขุดหลุม
หนึ่งหลุมสําหรับเทขยะ ขออยาทิ้งไมรูที่  เล้ียงหมูตองมีคอก ขี้วัวข้ีควายตองโกยใสในหลุมไวทําปุย
ใสนา  เราควรนอนในมุงเพื่อปองกันยุง  สวนการใชน้ํา เราตองมีบออนามัยใหไดมาก เพราะใน
เดือนแลงเรามีการขาดแคลนน้ํา แลวขอใหดื่มน้ําตมถาทําได  ดังที่นาหัวหนาคุมพูดจบมาแลว
เกี่ยวกับการทําใหเสียส่ิงแวดลอม ผมขออธิบายคํานี้ใหพอแมพี่นองไดเขาใจวาส่ิงแวดลอมคืออะไร? 
ส่ิงแวดลอมคืออะไรๆ ทั้งหมดที่อยูรอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิตก็ดี มีรูปหรือไมมีรูป เชน
เปนธรรมชาติ น้ํา ดิน ลม อากาศ ปาไม ล ดังนี้ การทําลายสิ่งแวดลอม คือการทําใหเสียหาย รบกวน
ตอการดํารงชีวิตอยูของเรา ตอสัตว ตออะไรๆ อ่ืนๆ อีก   อะไรๆ ที่ผมไดบรรยายมานี้ พี่นอง
สามารถทําไดไหม? ถาเราทําได ผมหวังวาพี่นองเราจะมีสุขภาพดีทุกๆ คน เหมือนคําเขาวา “ปองกัน
ดีกวารักษา”  เฉพาะการขุดน้ําบาดาล ฝายกรมปรึกษาภิบาลคุมมีโครงการเรียบรอยแลว ขอพี่นอง
อยากังวล  
 สําณางหยุดเล็กนอยมองยังพี่นองชาวบาน แลวพูดตอ :  

- ตั้งแตนี้ตอไป เราจะจัดใหมีหมอตามหมูบานและมี(90)ที่ทําการอนามัยของคุม เราใชยา
แผนปจจุบันดวยและใชยาแผนโบราณเขมรเราดวย ขึ้นอยูกับสภาพและความเปนไปไดที่เรา
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สามารถหาได  ถือโอกาสนี้ ผมขอกลาวขอบคุณตอนาหัวหนาคุมและพี่นองชาวบานทั้งหมด ที่ได
พยายามหมดกําลังกายใจชวยรักษาพวกผมทั้งส่ีคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นาไดรักษาขาผมใหหาย 
สามารถเดินได ดังที่พี่นองไดเห็นแลว  ส่ิงที่ผมไดบรรยาย ก็จบแตเทานั้น   ขอขอบคุณ  

พูดจบ สําณางนั่งลง สุบินยกมือขางหนึ่งแสดงใหสํานางเห็นเปนสัญญาณวาเขาพูดไดดี  
ถัดมา นาหัวหนาคุมลุกขึ้นประกาศ :  

- ตอไปนี้ หลานสุบินจะแจงตอพอแมพี่นองเกี่ยวกับงานสําคัญๆ จํานวนหนึ่ง สําหรับ
หมูบานและคุมเรา  

สุบินลุกขึ้นทําความเคารพตอองคประชุมเหมือนคนกอนๆ แตการบรรยายของเขาไดตั้ง
เปนคําถามใหพี่นองชาวบานตอบกลับคืน  เขาถามดวยคําถามตอไปนี้ :  

- พอแมพี่นองทุกคนอยากไดขาวเยอะไหม? 
เสียงชาวบานในองคประชุมตอบขึ้นพรอมกัน :  

- อยากได  
เขาถามตอ :  

- อยากไดปลาไดเนื้อ กินทุกวันไหม? 
- อยากได  
- อยากมีชีวิตสบายดี มีบานใหมอยู มีไฟฟาใช มีมอเตอรไซคขี่ไปไกลๆ มีวิทยุฟงและ

โทรทัศนดูครบทุกบานไหม? 
- อยาก  
- (91)ถาอยากได เราทุกคนตองรวมกําลังกายกําลังใจเปนหนึ่งเดียวกันทําตามคําแนะนํา

ของคุณนาหัวหนาหมูบาน และชวยใหการอนุเคราะหแกหมูบานและคุมเรา เชน ขาวเปลือก เปนตน 
เพื่อเปนทุนพัฒนา คําวา “พัฒนา” นี้ มีความหมายวา การทําอะไรๆ ใหมีความเจริญกาวหนา ใหดี
ยิ่งขึ้น  
 สุบินหยุดเล็กนอย แลวพูดตอ :  

- คุณนาหัวหนาคุม นาหัวหนาหมูบานและพวกผม ไดอภิปรายกันจัดเตรียมโครงการ
หนึ่งเพื่อพัฒนาหมูบานและคุมของพอแมพี่นอง  โครงการที่พวกเราจัดเตรียมนั้น คือเราจะยกทํานบ  
ทําอางเก็บน้ําแหงหนึ่งที่ทุงสระไมและแผวถางนาที่ทุงใตทํานบ  หากเรามีอางเก็บน้ําเราสามารถทํา
นาไดสองครั้งในหนึ่งป  ไมเพียงแตสามารถทํานาไดเทานั้น แถมทั้งมีน้ําใชสําหรับงานอื่นๆ มีปลา
สําหรับกิน มีบัวและผักบุงทําเปนผัก ดังคําเขาวา “มีน้ํามีปลา”  เราไมตองเดินหาปลาในที่ไกลๆ 
เหมือนเมื่อกอนอีกแลวโดยเฉพาะอยางยิ่งการเบื่อปลาทําใหเสียหายตอส่ิงแวดลอมดวย  ทํานบนี้มี
ขนาดใหญ เราไมสามารถทําแคหนึ่งปหรือแตทีเดียวไดหรอก ในโครงการของเรามีระยะเวลาหาป  
จากปที่หนึ่งถึงปที่ส่ีเปนระยะเวลาที่เราตองยกทํานบ แลวปสุดทายเปนการดูแลและซอมแซม   
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 สุบินมองไปยังพี่นองชาวบานประเดี๋ยวหนึ่ง แลวพูดตอ :  
- ที่เนินกัมลายในหมูบานบาน เราสามารถปลูกฝายไดหลายรอยเฮกตาร  พอแมพี่นองได

รูแลววา ฝายอาจนํามาทอเปนผาขาวมา ผาหม เส้ือผาสําหรับใชตามตองการของเรา  หากเราปลูกได
เยอะ เราจะขายไดเงินแถมอีกดวย  ที่ดินในทุงที่อยูในหมูบานสําเร็จ ผมคิดวาที่ดินนี้สามารถปลูก
มะมวงหิมพานตขาย เนื้อมันอาจนํามาดองเพื่อ(92)กินและเปนอาหารสําหรับวัวควาย  มะมวงหิม
พานตนี้ ปลูกแคสามปก็จะไดผลแลว  พรอมกันนี้เราจะปลูกกาแฟที่เนินเขาในหมูบานตวลดวย
เหมือนกัน การปลูกกาแฟก็มีความสําคัญอยางหนึ่งที่อาจทําการสงออกไปขายที่ประเทศนอก  พชืทัง้
ส่ีชนิดนี้ เปนพืชเศรษฐกิจของหมูบานแตละหมูบาน และเปนสวนรวมของคุมของเราทุกคน  นี่เปน
ลักษณะเฉพาะของหมูบานแตละหมูบาน ในการรวมกันเพาะปลูกพืชแตละชนิดตามแนวทาง “หนึ่ง
หมูบานหนึ่งผลิตผล” ที่เปนยุทธวิธีหนึ่งชวยใหผูเขารวม แตละคน รูจักเปนเจาของงานงานนั้น มี
ความสามัคคีและรูจักชวยกัน เพิ่มความสามารถและความรูเฉพาะทาง เทาเทียมกันในการรับผล
กําไรตามกําลังการผลิตที่ตนไดทํา  
สุบินผอนลมหายใจเล็กนอย แลวพูดตอ :  

- พอแมพี่นองไดรูแลววา โรคบวมเกิดมาจากขาดน้ําตาล ดังนั้นเราควรพากันปลูกออย
เอาน้ําตาล ที่ดินที่สามารถปลูกออยไดอยูทุงพิต ใกลกับฐานทํานบพื้นที่ของหมูบานโชคชัย   เหตุที่
เราเอาพื้นที่นั้นทําเปนไรออย เพราะการปลูกออยตองการน้ํา แลวที่นั้นอยูใกลแหลงน้ําที่เราเตรียม
ทําอางเก็บน้ํา  
 สุบินหยุดเล็กนอย แลวตอความ :  

- อะไรๆ ที่ผมไดบรรยายมานี้ เปนสิ่งที่พอแมพี่นองอยากไดดังที่ผมไดถามคําถามจบ
มาแลว  หากเราไดพัฒนาแผนของเราสําเร็จ เราจะมีกินมีใชครบครัน มีเสื้อผาสวมใสเต็มที่ เสร็จแลว
เราจะขายผลผลิตเกษตรของเรา ไดเงินมาสรางบานใหม ซ้ือเครื่องใชอ่ืนๆ ซ้ือรถไถสําหรับไถนา ซ้ือ
เครื่องกําเนิดไฟฟาสําหรับใหแสงสวางหมูบานเรา ซ้ือเครื่องนวดขาว  เครื่องสีขาว ล แตเพื่อใหทํา
โครงการเหลานี้จนเสร็จไดรับความ(93)สําเร็จ จําเปนตองอาศัยกําลังของพอแมพี่นองทั้งหมดเขา
รวม ถามีแตโครงการของหมูบานและคุม ขาดการสนับสนุนจากพอแมพี่นองก็ไมสามารถรับอะไร  
ไดทั้งหมด   ผมขอจบตรงนี้  แลวขอพอแมพี่นองเอาความคิดเหลานี้ไปคิดพิจารณาดูเถอะ  
ขอขอบคุณ  
 หลังจากสุบินไดจบเรื่องของตน นาหัวหนาคุมขึ้นชี้แจงเพิ่ม :  

- ผมเปนตัวแทนใหกรมปรึกษาภิบาลคุม ขอสนับสนุนตลอดทั้งโครงการนี้  เราทุกคนได
รูแลววา ตําบลเรามีความขาดความเจริญ ตอนนี้นับเปนโชคดีของเราแลวที่ไดหลานๆ ชาวกรุงสมัคร
ใจชวยทําการพัฒนาพื้นที่เรา  ดังนี้ แลวเราเปนเจาของตําบลไมยินดีหรืออยางไร? หากประชาชน
ของรัฐเรามีความรูยิ่งมากยิ่งสูง เศรษฐกิจชาตินั้นก็จะเจริญเติบโต วัฒนธรรมชาติรุงเรือง สังคม
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ชาติกาวหนา ประเทศชาติเข็มแข็ง นานาประเทศไมกลาดูถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศขางเคียง  
ถูกตองแลว เราตองชวยอนุเคราะหขาวเปลือกตอคุม ทําเปนทุนสําหรับการพัฒนา แตไมเกิน
ความสามารถของพี่นองหรอก ที่สําคัญคือใหแตพอแมพี่นองมีความไวใจ และมีความเชื่อมั่น วาเรา
ตองประสพความสําเร็จอยางแนนอน  ผมขอเรียนชี้แจงวา ขาวเปลือกที่พอแมพี่นองอนุเคราะหตอ
คุม และกําลัง  ที่ไดเขารวม คุมจะคิดทดไวสงคืนตอนที่โครงการเราไดเสร็จและรับผล  
นาหัวหนาคุมจองมองยังชาวบานในองคประชุม แลวพูดตอ :  

- ถัดไปนี้ หากพอแมพี่นองทานใดมีความคิดเห็นอะไร ขอใหขึ้นมาแสดงความเห็น แลว
ทางกรมปรึกษาภิบาลคุมเราจะตอบใหกระจาง  
 จบคําพูดนาหัวหนาคุม องคประชุมทั้งหมดมีเสียงกระซิบกระซาบกันแต(94)ไมมีใครสัก
คนขึ้นมาเสนอความคิดเห็นอะไรเลย   นายแดนที่มีแผนการเตรียมจะทําการคัดคานในองคประชุม 
ตอนนี้มีการลังเลโดยไมเห็นมีคนอื่นเขาขึ้นมาตอวา แตเพื่อไมใหอาย คําพูดตัวเอง เขาก็ลุกขึ้นอยาง
สงา คนในองคประชุมจองมองเขาทุกคน  นายแดนเริ่มพูด :  

- ผมขอคัดคานกับปญหาจํานวนหนึ่ง แลวก็มีพี่นองเราบางคนไมเห็นพองดวย คือการ
ไมใหพี่นองเราตัดไม เดินเบื่อปลา เดินยิงและเผาปาลาสัตว  นี่เปนความเคยชินของพี่นองเรา ไม
สามารถหามไดหรอก หากอะไรก็ไมใหๆ แลวพี่นองเราไดอะไรกิน? ผมขอถาม ใชไหมพอแมพี่
นอง? 

- ใชแลวๆ  
 เสียงชาวบานราวสิบคนรองตามพรอมๆ กัน ทําใหนายแดนยิ้มเพราะเห็นมีคนสนับสนุน
ตนดวย  นาหัวหนาคุมเตรียมลุกขึ้นมาตอบปญหานี้ แตสุบินบอกใหแกอยูเฉย เขาขึ้นตอบแทน โดย
เร่ิมขึ้น :  

- ขอขอบคุณนองแดนที่ไดยกปญหานี้ขึ้นมา  ผมขอเรียนวา การตัดไม ยิงสัตวปา เผาปา
และเบื่อปลา ลวนแตเปนเรื่องที่กฎหมายไดหาม นี่เปนกฎหมายทั่วทั้งประเทศและเปนกฎหมาย
ระหวางชาติดวย ไมใชมีแตในหมูบานและคุมเราหรอก เพราะการกระทําเหลานี้เปนการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและพื้นดิน ปาไมเสียหาย สัตวหมดจากปา และปลาสูญพันธ ไมแต
เทานั้น ยังทําใหเสียหายอยางหนักตอส่ิงแวดลอมอีกดวย  ผมขอยกตัวอยางหนึ่งมายืนยัน : ปาไม
เปนเครื่องกีดกั้นการโจมตีของลมฝนและเปนที่อยูของสัตว การทําลายปาไมทําให(95)อากาศมคีวาม
แปรปรวน แผนดินรอนขึ้น เกิดมีปรากฏการณอ่ืนๆ กอใหเกิดมีน้ําทวม มีลมพายุ ไมมีสัตวในปา  
 สุบินหยุดเล็กนอย แลวพูดตอ : 

- ในตอนที่แผนดินรอนขึ้น ทั้งคนทั้งสัตวตองลําบากในการดํารงชีวิตอยูอยางแนนอน 
ความแหงแลงจะเกิดขึ้น แลวการเพาะปลูกก็มีปญหา  การทําลายสัตวปาจนหมด ทําใหลูกหลานเรา
รุนหลังๆ ไมเคยรูจัก ไมเคยไดเห็นสัตวเหลานี้  สวนการเบื่อปลา นั้น ไมเพียงแตทําใหสูญพันธุปลา  
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เทานั้นหรอก แถมทั้งยังอันตรายตอสัตวอ่ืนๆ อีกดวย แลวคนก็อาจรับเคราะหดวยเหมือนกัน เพราะ
ในเวลาที่มีฝนตก น้ําที่มีสารพิษจะไหลไปตามหนองน้ํา ตอนเราตักน้ําในหนองเอามาดื่มหรือใช ทํา
ใหมีโรคอื่นๆ เชน ทองรวง ทองบวม เปนตน  นี่เปนบางสาเหตุของปญหาทั้งสามขอขางบนนี้ อัน
เนื่องจากการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เราจึงมีโครงการที่จะเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว  ผมเห็นวา ไม
จําเปนตองตัดไมแผวถางไรจนดินมีปุยธรรมชาติหรอก ดินธรรมดาก็สามารถปลูกไดใหแตเรารูจัก
ปรับปรุง  สวนการยิงสัตว และการเบื่อปลา เราทดแทนดวยการเลี้ยงสัตวใหไดมากรวมกับปลาที่มี
อยูในอางเก็บน้ําดวย ตอนนั้นการกินอยูของเราจะไมมีการขาดแคลนอีกเลย  
สุบินพูดจบ พลันนายแดนก็ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่ง : 

- ผมขอถาม หากอยากพัฒนาหมูบานและคุมเรา เหตุใดจึงจําตองตองการขาวเปลือกกับ
กําลังของคนหมูบานเรา ทําไมจึงไมขอใหทางการเขามาชวย?  
สุบินยิ้ม ตอบขึ้น :  

- ขอขอบคุณนองแดน ที่มีความคิดดีๆ และมีขอสงสัยที่แตกตางในการประชุมสําคัญนี้  
ผมขอตอบพอแมพี่นองอีกครั้งวา หากรูปจําลองปูตา(96)  ที่มีแตหินหรือดินหนึ่งกอนตั้งอยูกลางทุง 
แลวมีผูใดบางจุดธูปบูชา? อยางนอยก็ตองมีสถานที่สํารวม มีกุฏิ  เหมาะสม จึงจะมีเขาเขาไปจุดธูป
บูชา เอาของถวายไปถวายตามพิธี กอนจะอยากใหเขาชวย เราก็ตองทําอะไรสักอยางหนึ่งใหปรากฏ
ออกมาเปนรูปรางขึ้นเพื่อใหเขามองเห็นวาเราไดอุตสาหพยายามชวยตนเองไปกอนแลวนั้น เขาจึง
จะชวยเราได  หากเรายังนอนเงียบไมไดทําอะไรเลย  แลวรูจักแตรองเรียกใหเขามาชวย แลวมีใคร
เขามีใจอยากชวยเรานั้น? แมในธรรมคําสอนของพระก็ไดบอกวา “อัตตาหิ อัตโนนาโถ” แปลวา 
“ตนเปนที่พึ่งแหงตน” มีความหมายวา “เราตองชวยตัวเรากอน กอนจะอยากใหคนอื่นมาชวยเรา”  
ดังนี้ ขอพอแมพี่นองรวมมือกันเพื่อหมูบานและคุมของเรา  
 สุบินหยุด ถอนหายใจเล็กนอย มองไปยังชาวบานในองคประชุม แตละคนยังเงียบฟงการ
บรรยายของเขาอยางเอาใจใส  ในจํานวนนั้น เขาเห็นกุหลาบยิ้มมองมายังตน ทําใหชายหนุมเรามี
กําลังใจขึ้นสองเทา ก็พูดตอ :  

- บัดนี้ ขอพอแมพี่นองทําการเปรียบเทียบถึงปญหาทั้งสามขอขางบนและสิ่งที่ผมไดพูด
ไปขางลาง แลวควรเลือกเอาขอหนึ่งขอไหนที่ดีกวา? 
องคประชุมเปลี่ยนจากเงียบไปเปนมีเสียงฮือฮาอีกครั้ง  ถัดมา สุบินก็พูดขึ้นเปนคําถาม :  

- พอแมพี่นองเสร็จแลวหรือยัง แลวเลือกเอาขอไหน? หากเลือกเอาการตัดไม การยิงสัตว 
การเบื่อปลา วาดี ขอใหตบมือ  
องคประชุมทั้งหมดเงียบไมมีเสียง  สุบินเบิกบานในใจ เขา(97)ถามตอ :  

- ยังงั้น ถาเห็นดวยตามโครงการของผม ขอใหตบมือ  
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 เสียงตบมือดังขึ้น  กรมปรึกษาภิบาลคุมและเพื่อนเราทั้งสี่ยิ้มเบิกบานดวยไดรับการ
สนับสนุนจากองคประชุม สวนนายแดนสงบปาก เขาโกรธอยางมาก จองมองพรรคพวกเขาทั้งสอง
ที่ไมไดชวยตนแถมยังตบมือสนับสนุนโครงการของสุบินอีก  เห็นนายแดนจองหนาตน พรรคพวก
ทั้งสองก็หยุดตบมือ  ถัดมา องคประชุมไดรวมมือกันและตัดสินใจพยายามใหโครงการพัฒนานี้ได
เสร็จส้ินดวยความสําเร็จ  เมื่อองคประชุมปด ชาวบานก็ไดแยกยายกันกลับไปตามที่ของตน  กรม
ปรึกษาภิบาลคุมและเพื่อนเราทั้งสามไดพากันจับมือสุบิน ยินดีกับความสําเร็จของเขา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งทําการอธิบายตอนทายสุดนี้ไดดีที่สุด แตสุบินไมมีโออวดตนเองหรอก โดยพูดวา การ
ประสพความสําเร็จนี้ มาจากการที่โครงการไดทําการศึกษาวิจัยมากอนและพี่นองไดเห็นชัดเกี่ยวกับ
ผลประโยชนในโครงการ พรอมทั้งมีความสามัคคีดีอีกดวย  
 ถัดมาอีก กรมปรึกษาภิบาลคุมและเพื่อนเราทั้งส่ี ไดอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
เกี่ยวกับงานพัฒนา เชนการเตรียมการงานของหมูบานและคุมเปนภาระของกรมปรึกษาภิบาลคุม 
สุบินเพียงแตเปนผูเสริมความเห็นเรื่องการกอสรางและการแผวถางไรแกชาวบาน เขาเพียงแตชวย
อธิบายแนะนําตามทิศทางการพิจารณางานเหลานี้ สาวุธและสารัตเปนผูจัดเตรียมสอนเทคโนโลยี
อ่ืนๆ สําณางที่ไมสามารถทํางานหนักได เปนผูสอนการประทับตราบัญชี เครื่องหมายอื่นๆ และ
แผนกพยาบาล นารุงชวยสอนแผนกเย็บปกแกผูหญิงในคุม สวนตัวสุบินเองเตรียมแผนการยกทํานบ   
 (98)หลังจากทํางานเสร็จแลว ทุกคนก็เตรียมจัดการงานไปตามหนาที่ของแตละคน ทําที
ละนอยกอนรอการเก็บเกี่ยวเสร็จ จึงเริ่มดําเนินการทั่วทั้งคุมแตทีเดียว  กําลังแรงงานจํานวนหนึ่งได
ไปเลื่อยไมในสวนเพื่อเอาไมกระดานและเสามาทําที่ทําการคุม, โรงเรียน, ที่ทําการแพทย และ
กระดานแมพิมพ สําหรับทําประตูน้ํา อีกจํานวนหนึ่ง ตัดไมไผ  ตนไมเล็กๆ  ดึงหวายสําหรับใชใน
การกอสรางและปรับปรุงงานอ่ืนๆ อีก  พรอมกันนี้ กําลัง หนึ่งกรม ไดเตรียมทําเตาเผาสําหรับเผา
เอากระเบื้องและอิฐ  สาวุธ สารัต สําณาง และนารุงก็เริ่มเตรียมการสอนดวย โดยรับเยาวชนใน
หมูบานแหงหนึ่ง สองคน มาเพิ่มไปตามสาขาวิชาของแตละคน พรอมกันนี้ หองอานหนังสือตอนค่ํา
อยูตามหมูบานทั้งหาก็เร่ิมขึ้นดวย โดยคนรูสอนคนไมรู  
 โครงการไดรับการสนับสนุน สมควรแลวที่สุบินยินดีช่ืนบาน แตเขาหันมามีสีหนาเศรา
หมองไปอีก  ความเศราหมองนี้เปนปญหางบประมาณ  เพื่อทําอะไรอยางหนึ่งจําเปนตองมีทุน แม
จะนอยหรือมากก็ตาม แตตอนนี้ เขามีแตโครงการและทุนสนับสนุนเปนขาวเปลือกพรอมทั้งกําลัง
จากพี่นองในคุม เหลานี้เปนสวนเล็กนอยไมอาจใชไดครบครันในโครงการใหญนี้ไดเลย เหตุนี้แลว 
เขาเกิดความเกรงกลัวและวิตกกังวลวาโครงการจะพังเพราะการขาดแคลนงบประมาณนี้เอง  
 ความเศราหมองของสุบิน ไมสามารถบิดบังจากสายตาเพื่อนเราทั้งสามไดเลย  หลังจาก
ไดรูวา สุบินมีความกังวลกับปญหางบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาของตน ทั้งสําณาง ทั้งสาวุธ
และสารัต ได(99)สมัครใจเอาทรัพยสินเล็กนอยของตน มี สรอยคอ สรอยขอมือ แหวน และเงิน
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จํานวนหนึ่งใหแกสุบินไวใชงาน  สวนครอบครัวนาเรืองและนารุง ก็ไดสมัครใจบริจาคสิ่งของที่
พวกเขามี เชน เครื่องทอง เครื่องเงิน เล็กๆ นอยๆ รวมกับผลผลิตขาวเปลือกปนี้ทั้งหมดใหแกสุบิน
ไวจัดแจงตามสมควร  
 ตามความคิดของสบุิน ทรัพยสินทั้งหมดขางบนรวมกับขาวเปลือกที่ไดรับการอนุเคราะห
จากชาวบานทั้งหาหมูบาน เห็นวาสามารถดําเนินการไดเปนสวนใหญในการซื้อปูนซีเมนตและ
เหล็กสําหรับทําประตูน้ําทั้งสาม  ตอนนี้ ความกลัวและกังวลของตนไดรับการชวยเหลือจากเพื่อน
ทั้งสาม นาหัวหนาคุมและชาวบานทั้งหาหมูบาน ทําใหสุบินมีสีหนาสดใสขึ้นอีกครั้ง และมีกําลังใจ
ในการจัดการโครงการพัฒนาของตน  
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6 
ทรัพยสินโชคลาภ 

 
 (100)สุบินมีงานรีบเรงอยางมาก ตอนกลางวันเดินสํารวจทุงนาทั้งหมด ตอนกลางคืนนั่ง
คิดเตรียมงานที่ตองทําและควรทําสําหรับการกอสรางที่ทําการคุม โรงเรียน ที่ทําการอนามัย และ
งานอีกมากมาย ทําใหรางกายเขาผอมกวาแตกอนมาก  ถึงแมวาเขาไมไดออกกําลังทางกายเหมือน
คนอื่นก็จริง แตการเดินไปมาขึ้นลง ทุกๆ ที่เพื่อตรวจงาน และการใชสมองมีความเหน็ดเหนื่อยกวา
การใชกําลังอีก  นาเรืองไดสังเกตเห็นถึงงานของเขาดวย แกจึงใหลูกสาวชวยซักและเย็บปะเสื้อผา
ใหสุบิน และไมใหเขาทํางานบานอีกเลย  
 คราหนึ่ง สุบินเตรียมเอาเสื้อผาจากถุงของตนมาเปลี่ยน ก็เห็นเสื้อผาใหมหนึ่งชุดในถุง
ของตน อยูบนชุดนั้น มีกระดาษหนึ่งแผนเขียนวา : “ใหพี่สุบิน”  สุบินดีใจหนาบาน ดวยไดกุหลาบ
จัดสงเสื้อผาใหมใหแกตน  นาเรืองสบายใจนัก ที่ลูกสาวแกไดเย็บเสื้อผา(101)ใหสุบินเหมือน
ความคิดของแก  ตามคําเสนอแนะของนาเรือง นารุงก็ไดตัดเย็บเสื้อผาใหเพื่อนเราทั้งสามคนคนละ
ชุด  
 หลังจากเดินตรวจงาน นาเรืองและสุบินไดกลับบาน  เมื่อเขาไปถึงในบาน เห็นกุหลาบ
กําลังนั่งปะเสื้อ แกถามขึ้น ดวยความอยากรู : 

- เออ! ลูกสาว วันนี้ไมไปเรียนหรือ? 
- จา ลูก.... 

นาเรืองแปลกใจ :  
- ยังไงแลวลูกคนนี้ เพิ่งแตเรียนไดไมกี่คร้ังไมทันไรก็ขี้เกียจซะแลว  
- ลูกไมขี้เกียจหรอก แตลูก.... 
- มีเรื่องอะไร บอกพอมาซิ? 
- ลูกไมอยากเรียนกับพี่สําณางหรอก  

คนทั้งสองไดยินคําพูดกุหลาบแลวมีความสงสัย สุบินถามขึ้น : 
- ทําไม กุหลาบ? 

หญิงสาวตอบอยางกระดากอาย : 
- ฉันอยากเรียนกับพี่  
- ยังไงลูกคนนี้ พอเหมือนจะไมเขาใจ เรียนอยูดีๆ อยากเปลี่ยนครู  

นาเรืองพูดทั้งอดหัวเราะไมได แลวสายหนา  สุบินถามตอ :  
- คุณครูสําณาง เขาดุใชไหม? 
- ไมดุหรอก  
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- ถาอยางนั้น บอกสาเหตุมาซิ? 
- แคฉันอยากเรียนกับพี่  
- พี่ไมไดเปนหมอ ไมสามารถสอนไดหรอก  ถาสําณางไดทําอะไรผิด (102)บอกพี่มาสิ 

พี่จะแนะนําเขา  
- ไมมีหรอก  แคเรียนอักษรฝรั่ง เร่ืองอะไรถึงวาพี่สอนไมได? 
- เรียนอักษรฝรั่งจริงอยู แตอีกหนอยอักษรเหลานี้มีความเกี่ยวของกับชื่อยาแผนปจจุบัน 

ดังนี้เปนหนาที่เฉพาะของสําณางที่จะสามารถสอนได  
- ตอนนี้พี่สอนอักษรฝรั่งฉันกอน รอเรียนหมอคอยคิดอีกที  
- ไมไดหรอก ตองเรียนกับครูคนเดียวจึงจะได  
- ฉันไมไปหรอก ฉันอยากเรียนกับพี่  
- ตอนนี้ กุหลาบไปเรียนเถอะ แลวตอนไหนไมเขาใจหรือไมรูเร่ืองคอยมาถามพี่ อยางนี้

ดีไหม?   หญิงสาวยังเงียบ  นาเรืองตอบขึ้น :  
- แตหลานก็มีงานยุงดวยนา มีเวลาตอนไหนมาสอนลูกสาวนาอีกนั่น  
- ไมเปนไรหรอกคุณนา ผมสามารถแบงเวลาได  

เขาหันไปทางกุหลาบ แลวเกลี้ยกลอม :  
- ไปๆ นะ กุหลาบ  พี่จะชวยใหกุหลาบเรียนเกงกวาใคร  

หญิงสาวเบิกบานขึ้นมาอีก :  
- จริงนะ สัญญานะ!  
- จริง! พี่สัญญา ตอนนี้ไปเรียนเถอะ  
- จะ  

 กุหลาบหยุดการปะผา ลุกไปเตรียมหนังสือแลวเดินออกไป  นาเรืองพูดขึ้นทั้งอดหัวเราะ
ไมได :  

- หลานเกงจริง ลูกคนนี้เช่ือฟงคนอื่นกวาเชื่อฟงพอตัวเองเสียอีก (103)ฟงคําพูดนาเรือง
จบ สุบินหัวเราะนอยๆ ไมตอบอะไรเลย  

 
*** 

 
คร้ังหนึ่ง สุบินไดพบสําณาง เขาก็ถามถึงเรื่องกุหลาบ :  
- แนะ! สําณาง นายทําอะไรกุหลาบ เธอถึงไดไมอยากไปเรียนกับนาย? 

สําณางหัวเราะ ตอบขึ้น :  
- โอ! กันแคแหยเธอเลน ไมมีอะไรจริงจัง  
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- นายคิดวาผูหญิงลวนแตสามารถแหยไดทุกคนอยางนั้นหรือ? กันขอรองนายอยาทํา
แบบนี้อีกไดไหม? 
 สําณางจองมองหนาสุบิน :  

- กันรูแลว วานาย.... 
- นายอยาพูดเหลวไหล เธอมีคูหมั้นแลว  
- มีคูหมั้น เราก็สามารถ.... 
- พอแลว หยุดพูดเรื่องนี้อีก  

สําณางเขาใจเพื่อนสนิทองตน ก็เงียบ แตเมื่อเห็นเสื้อสุบินเขาก็ถาม :  
- แนะ! เสื้อนายใครเย็บให ตะเข็บเรียบสวยนัก  
- กุหลาบ  
- นายมีโชคนักเหวย! ไอบิน  

 รุงขึ้น สําณางออกไปสอน ใสเสื้อสองชั้น เส้ือยืดแขนสั้นขางในและเสื้อขาดขางนอก  ใน
เวลาสอนลูกศิษย สําณางทําเปนยกมือสูงๆ เพื่อใหลูกศิษย เห็นรอยขาด  แนนอน ไมนานเทาไร
(104)ลูกศิษยคนหนึ่งรองบอก :  

- คุณครู เสื้อคุณครูขาดแลว  
- ตรงไหน? 
- นั่น! อยูตรงไหล 

 ดวยเหตุที่ตนเองมีเสื้อสองชั้น สําณางถอดเสื้อนอกออกมา มองเห็นมีรอยขาดตรงไหล
จริง แลวก็ทําเปนบน :  

- เสื้อขาดไมมีใครปะให  
ลูกศิษยสาวคนหนึ่งตอบขึ้น :  

- คุณครูเอาไวใหฉันปะให  
สําณางไดยินแตทําเปนไมไดยิน ถือเส้ือเดินไปหากุหลาบ :  

- กุหลาบชวยปะเสื้อใหพี่ไดไหม? 
กุหลาบเอาเสื้อมาดู ถามดวยความสงสัย :  

- เสื้อนี้เหมือนวามีใครฉีกใหมันขาด  
สําณางเถียงทันที :  

- เปลา! เปลา มันขาดจริงๆ นะ  กุหลาบชวยปะใหสักนิดไดไหม? 
- ฉัน.... 
- ตะเข็บกุหลาบเย็บไดสวย พี่ชอบ  
- ฉัน.... 
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กุหลาบตอบดวยความอลักเอลื่อใจ  ลูกศิษยสาวอีกคนหนึ่งตอบขึ้น :  
- คุณครู ไวใหฉันปะให ตะเข็บฉันก็สวยเหมือนกัน  

 พูดดวยเอาเสื้อจากสําณางดวย ทําใหหนุมหลอของเราไมทันระวังตัว ยืนพูดไมออก  
ความจริง เส้ือตัวนี้สําณางทําใหขาดดวยอยากใหกุหลาบปะให เขาจึงใสถึงสองชั้น (105)แตแผนการ
นี้ไมสําเร็จกลายเปนผิดหวังไปอีก  
 สุบินไมลืมคําสัญญาหรอก เขามักแบงเวลาสอนอักษรฝรั่งแกกุหลาบ  ดวยความหัวไว
ของเธอ ทําใหหญิงสาวรูเร็วจําเร็วในระยะเวลาอันสั้น ไมแตเทานั้นแถมทั้งทําใหคนทั้งสองยิ่งแต
สนิทสนมกันอีกดวย  
 

*** 
 ชาวบานหาคน ไดออกไปหาหวายสําหรับใชในการกอสราง ในจํานวนนั้นมีนายแดน
และสุบินดวย  พวกเขาไดเดินทางในปาละเมาะแหงใหมแหงหนึ่ง เพราะที่เกาที่เขาเคยไปนั้นไมคอย
มีหวายเยอะเทาไร ดวยคร้ังกอนๆ เขาไดมาดึงไปหลายครั้งแลว  ในปาละเมาะ ตนไมสวนมากสูง
ตรงชะลูดขึ้นไปขางบนแลวแสงแดดก็ไมคอยสองไปถึง ทําใหที่นั้นมีความเย็น เปนที่อยูอาศัยอยาง
สบายของสัตวปา  ตนหวายมักขึ้นตามตนไมเหลานั้นที่ทําให บางตนมีความยาวไปถึงกวาสิบหรือ
ยี่สิบเมตรไปโนน  คนที่มาใหมเราไมชํานาญในการตัดและดึงหรอก ไดแตชวยลอกเปลือกและตัด
เปนทอนๆ เพียงเทานั้น  ตนที่ยาวเขาตัดเปนสองเปนสามทอน  นายแดนที่ไมถูกกันกับสุบิน ไดแต
พูดเหน็บแนมใหสุบิน แตเขาไมไดใสใจกับคําพูดนั้นเลย  มีหวายยาวตนหนึ่งที่ชาวบานสองสามคน
ดึงไมขาดเลย นายแดนก็เขาไปดึงแตคนเดียวเอง  กําลังนายแดนมากนัก ดึงจนตนหวายหลุดและตก 
แตใกลๆ กันนั้น กิ่งไมตายกิ่งหนึ่งก็ตกมาพรอมพุง(106)ตรงมายังนายแดน สุบินเห็นดังนี้ก็รองขึ้น : 
“แดนระวัง!” แลวโผไปผลักนายแดนออก  คนทั้งสองก็ลมไปบนดิน กิ่งไมก็ตกไดยินเสียง “เกรียง!” 
ขางคนทั้งสอง  ถาไมมีสุบินเห็นทันนั้น นายแดนคงจะหัวแตกหรือเจ็บหนักเพราะกิ่งไมนั้นเปนแน  
นายแดนลุกขึ้นเดินทําเฉย แมคําขอบคุณก็ไมมี แถมทั้งยังไมชวยยกสุบินอีกดวย คนอื่นไมพอใจนาย
แดนทุกคน  
 ตลอดหนึ่งวัน พวกเขาหาหวายไดพอสมควรแลว  ในตอนเที่ยงตรง พวกเขาพักกินขาว
แลวหาตออีกถึงตะวันคลอยเล็กนอย จึงตะโกนเรียกกันกลับมาหมูบานคืน  พวกเขาออกจากปาใหญ
แลวเดินตัดทุงแหงหนึ่ง  สุบินเหลือบมองที่ไกลๆ เห็นมีอะไรอยางหนึ่งสะทอนแสงกับแสงอาทิตย
สองแสงแวววับ เขายกมือช้ี รองบอกผูรวมทาง :  

- โนน ดูอะไรนั่น! 
ทุกคนมองไปตามทิศที่เขาชี้ บางคนวาเหมือนเปนสิ่งนี้ บางคนวาเหมือนเปนสิ่งนั้น มีแต

นายแดนหรอกที่ไมสนใจมอง พูดขึ้น :  
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- ไมมีอะไรหรอก มา เราไปตออีก รีบถึงบาน  
สุบินใหความเห็น : 

- เราพากันไปดูใกลๆ สักหนอยไหม? อาจพบบานและขาวของที่เราอาจเอามาใชงานได  
นายแดนเปลงเสียงพูด  ทั้งไมพอใจ :  

- ไมมีขาวของอะไรหรอก รูมากนัก พวกเราไปขางหนาอีก  
 พูดจบ นายแดนเดินไป คนอื่นก็เดินตามไป ปลอยใหสุบินยืนมองอยางไมอาจตัดใจ มาถึง
หมูบาน สุบินก็บอกแก(107)นาหัวหนาคุมถึงสิ่งที่ตนไดเห็น และเขาอยากไปดูใหชัด อาจมีอะไร
เปนประโยชน นาหัวหนาคุมก็เห็นดวยแลวไดเรียกชาวบานคนหนึ่งมาถามถึงที่แหงนั้น  
 รุงขึ้น นาหัวหนาคุม สุบิน สาวุธและสารัตพรอมทั้งชาวบานสองคน ไดออกเดินทางไป
ทางนั้น  พวกเขาไปถึงสถานที่เมื่อวาน สุบินชี้บอกนาหัวหนาคุม :  

- โนน! คุณนา ตองเปนหลังคาบานแนๆ หรือไมใช? 
นาหัวหนาคุมมองปราดหนึ่ง พูดขึ้น เห็นดวยกับสุบิน :  

- เออ! เหมือนเปนหลังคาบานจริงๆ    
 ถัดมา พวกเขาพากันเดินไปหาแหลงที่อยากรูนั้นดวยความลําบาก เพราะลวนแตมีหญา
สูงๆ และตนไมเล็กๆ ดังนี้ ตองไกล ใชเวลานานกวาจะถึง  เมื่อไปถึง พวกเขาจึงเห็นวาของที่สวาง
แวววับนั้นเปนหลังคาบานจริงๆ  มองภูมิประเทศที่นี่เหมือนเปนปอมที่ถูกเขาละทิ้งนานมาแลว 
เพราะยังเหลือเสากรอบประตูและร้ัวแตกหัก แลวบริเวณขางในมีหญาขึ้นรก  ดวยอยากรูวาขางในมี
อะไรบาง สุบินเดินเขาไป นาหัวหนาคุมรองหาม :  

- หลานสุบิน อยาเพิ่งกอน  
- ไมเปนไรหรอกคุณนา  

 สุบินพูดจบก็แหวกหญาเปดทางเดินเขาไป คนอื่นก็เดินตามหลังเขาไปดวย  ทุกคนพากัน
เดินทั่วบริเวณ แลวไดพบเห็นขาวของอื่นๆ มากมายที่สวนมากถูกสนิมกิน เชน รถยนตเกาคันหนึ่งที่
ยังเหลือแตโครง รถไถเล็กใหญส่ีเครื่อง เครื่องกําเนิดไฟฟาหนึ่งเครื่อง ไดนาโม มอเตอร ถังน้ํามันสี่
หาถังยังมีน้ํามันเหลืออยู(108)บาง เหล็กแบบตางๆ ทุกประเภทจํานวนมาก เครื่องมือซอมแซม หนึ่ง
หีบใหญ ยางลอรถเกาใหมจํานวนหนึ่ง สายไฟหลอดไฟและขาวของอื่นๆ อีกมากมาย  ทุกคนมี
ความพอใจกับขาวของเหลานี้ แลวตัดสินใจวาตองพากันขนเอามาในหมูบานเพื่อใชงานอื่นๆ ไป
ตามอะไรที่สามารถใชได  ถัดมา พวกเขาก็ออกจากที่นั้นกลับมาหมูบานคืน   
 ทันทีที่มาถึงหมูบาน นาหัวหนาคุมไดจัดใหคนในหมูบานตางๆ เอารถบรรทุกสองลอ
และแรงงาน มาทําการขนยายขาวของที่ไดพบเห็นโดยบังเอิญนั้น  
 รุงขึ้น รถหลายเครื่องและแรงงานคนจํานวนหนึ่งพากันเดินทางไปยังที่นั้น   พวกเขา
ทํางานเปนกลุม บางรื้อเอาสังกะสีและฝากระดาน บางหามเครื่อง อ่ืนๆ ใสรถ บางพากันถอดงัด
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เครื่องใหญๆ ใหเปนสวนๆ สะดวกในการใสรถ  งานนี้ไดปฏิบัติไปหลายวันจึงเสร็จเรียบรอย  ขาว
ของที่ขนยายมา จํานวนหนึ่งเก็บไวในโรงชางและอีกจํานวนหนึ่งเก็บไวหนาที่ทําการคุม  
 ตั้งแตไดขาวของมา ทุกๆ วัน สุบินไดแตพิจารณาขาวของเหลานี้ดวยกันกับเพื่อนเขาทั้ง
สามแลวอภิปรายกันถึงส่ิงของแตละชิ้น วามันจะมีประโยชนเอามาทําอะไรไดบาง  เพื่อนเราได
มองเห็นวา ส่ิงของจํานวนมากลวนแตมีประโยชนสําหรับใชในโครงการของสุบิน  
 ถัดมา เพื่อนเราทั้งสาม : สุบิน สารัตและสาวุธเริ่มซอมแซมเครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องหนึ่ง
โดยถอดเครื่อง ทั้งหมดออกมาลางจนสะอาดแลวเริ่มประกอบขึ้นคืน  การถอดเอามาทําความสะอาด
มีความลําบากเล็กนอยเพราะไมมีเครื่องมือครบครัน แลวเครื่อง  ก็เกา แตพวกเขาพยายาม
(109)ดัดแปลงตามวิธีที่สามารถทําได  
 หาวันถัดมา เครื่องกําเนิดไฟฟาก็ไดจัดการเสร็จเรียบรอย พวกเขาเริ่มทดลองเปดไฟ ดู แต
ไมทํางานเลย พวกเขาทั้งสามก็พิจารณาขึ้นอีกครั้งแตหาไมพบสาเหตุ  หมดวิธี สาวุธและสารัตถอย
ไปพัก เหลือแตสุบินยังนั่งพิจารณาตอไปอีกเพราะเขายังติดใจ และสงสัยอยางมาก  โดยบังเอิญ มือ
เขาลวงไปโดนสายไฟ เห็นมีรอยขาด พิจารณาอีกครั้งหนึ่งก็เห็นสายนั้นขาดขางใน เขารองรองดวย
สีหนายิ้มแยม : “เห็นแลวๆ”  สาวุธและสารัตโผมาดูเห็นเหมือนสุบินดวย พวกเขาทั้งสองหัวเราะ
แลวพากันตบหัวชายหนุมเรา  และพูดขึ้นพรอมกัน “เกงจริง! สุบิน”  หลังจากเปลี่ยนสายแลว พวก
เขาทดลองเปดไฟ  ดูอีกครั้ง ตอนนี้เครื่องก็ทํางาน  เสียงเครื่องดังแผวๆ ไปถึงหมูบาน ชาวบานได
ตกใจพากันมาดูทั้งเด็กทั้งแก  ถัดมา พวกเขาก็เร่ิมตอสายใสหลอดไฟแลวไขลาน หลอดไฟก็สวาง
เต็มโรงชาง คนดูทั้งหมดพากันตบมือโหรองเกรียวกราวขึ้นดวยความยินดี  
 เพื่อเอาใจประชาชนในคุม กรมปรึกษาภิบาลคุมและเพื่อนเราทั้งสี่ไดเห็นพองกันวา 
เครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องนี้ เปนทรัพยสินสวนรวมของคุมและสําหรับใชบรรจุกระแสไฟ เพื่อใหพี่
นองในคุมทั้งหมดมีไฟฟาใช โดยแบงวันบรรจุสําหรับหมูบานแตละแหง และเอาแตคาน้ํามันเทานั้น  
สหกรณหมูบานไดรวบรวมเงินตามครอบครัวที่ตองการใชไฟฟาไปซื้อกระแสไฟ หลอดไฟและสาย 
เอามาจัดการบรรจุไฟให  การซื้อรวมกันตามสหกรณตางหาก มีความชักชาสักหนอย แตมีราคาถูก
กวาการซื้อตรงจากราคาที่พอคาขาย เพราะสหกรณไมมีเอากําไรอะไรเลย   
 (110)ถัดมา เขาก็เร่ิมซอมแซมเครื่องรถไถอีกสี่เครื่องถัดไป โดยมีเยาวชนในหมูบานแหง
หนึ่งสองคนมาเขารวมเรียนทําการซอมแซม  สาวุธและสารัตเปนผูสอนแกเยาวชนเหลานี้ปฏิบัติจริง 
แสดงอยูในสถานที่แตทีเดียว โดยแทรกบางทฤษฎีเทานั้นไปตามขีดความรูของพวกเขา  ทีแรก เขา
เอาเครื่องรถไถเครื่องหนึ่งมาแสดงโดยถอดเครื่องออกทีเดียวชาๆ บอกชื่อเคร่ือง เหลานั้นและหนาที่
ของมัน พรอมทั้งอธิบายถึงการดูแล การลางทําความสะอาด เสร็จแลวประกอบเขากันขึ้นคืน   ถัดมา 
ใหศิษยทั้งหมดรวมกันถอดเครื่องแตละเครื่องออก พรอมทั้งถามใหศิษยตอบชื่อเครื่องเหลานี้และ
หนาที่ของมัน เสร็จแลวใหประกอบเขากันคืน  ในตอนประกอบเขากันนั้น สาวุธและสารัตเอาใจใส
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ตามการซอมแซมของศิษยอยางถี่ถวน เพราะถาประกอบผิดอาจทําใหเสียหายทั้งเครื่องนั้นและ
เครื่องตอไปหรืออาจเสียถึงเครื่องยนตทั้งหมดดวยเหมือนกัน  
 เปนทรัพยสินโชคลาภอยางหนึ่ง ที่ไดพบโดยบังเอิญ ทรัพยสินเหลานี้ไดเอามาทําเปนทุน
เพิ่มเติมสําหรับใชในโครงการพัฒนาของสุบิน เปนลาภผลอยางหนึ่งทําใหคุมนิมมิตเปลี่ยนรูปโฉม
ใหมในกาลขางหนา  
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7 
นิมมิตเปล่ียนโฉมใหม 

 
 (111)ในโรงชาง เพื่อนเราทั้งส่ีกําลังนั่งอภิปรายและคิดดัดแปลงทําส่ิงนี้ส่ิงนั้นไปตาม
ประเภทและลักษณะของเครื่องแตละเครื่อง  กุหลาบและหญิงสาวอีกคนหนึ่งยกถาดเดินมา วางถาด
ลงแลวหญิงสาวกลาวอยางยิ้มแยม :  

- พี่ กินขาวเมา  
 ครั้นเมื่อไดยินกุหลาบเรียกใหกินขาวเมา สําณางโผเขาไปกอนใคร เอามะพราว, กลวย, 
ขาวเมา ออกจากถาด แลวถือขาวเมากินเอากินเอาแตทีเดียว โดยรองวาหิวแทบขาดใจ ทําใหเพื่อนเรา
ทั้งสามยิ้มเจื่อนๆ ดวยอายหญิงสาวทั้งสองแทนสําณาง หญิงสาวทั้งสองปดปากหัวเราะ  ถัดมา ทุก
คนไดกินขาวเมากับกลวยและมะพราวอยางเอร็ดอรอย  การมีขาวเมาเปนสัญญาณบอกวา ขาวในนา
เร่ิมสุกทีละนอย แลวฤดูเก็บเกี่ยวก็ใกลเขามาถึงดวย   
 เพื่อนเราทั้งสามรวมกับลูกศิษยไดเอารถไถเครื่องหนึ่งมาประกอบกับอุปกรณอ่ืนๆ มีลอ
และเหล็กตางๆ ดัดแปลงเปนรถไถสําหรับไถดิน เสร็จแลวทําการทดลองไถในนาใกลๆ หมูบานได
สําเร็จดวยดี  กรมปรึกษาภิบาลไดตัดสินใจวา รถไถดินนี้จะเอาไปใชในนา(112)แผวถางใหมที่ทุง
สระไม  
 ตามความคิดริเริ่มของสุบิน สาวุธและสารัตรวมกับลูกศิษยไดจัดการประกอบเครื่อง
อุปกรณอ่ืนๆ เขากับมอเตอร เกิดเปนกี่ทอผาดวยเครื่องจักรกลเครื่องหนึ่ง ทําใหแมแกๆ ในสมาคม
สะดวกสบายอยางมากโดยไดชวยผอนแรงพวกแกในการทอผา เพราะกี่ทอผาอันใหมนี้มีความ
รวดเร็วกวากี่ทอผาดวยมือถึงสิบเทา  
 

*** 
  
 ฤดูเก็บเกี่ยวไดมาถึง ชาวบานไดหยุดจากการงานอื่นๆ แรงงานทั้งหมดไดไปยังถ่ินฐาน
ของแตละคน  ภายใตแสงแดดรอนแหง ผูเก็บเกี่ยวทั้งหมดทํางานอยางรวดเร็ว เกี่ยวขาวดวยรอง
เพลงดวยอยางมีความสุขกับผลผลิตที่เขาอุตสาหทําในระยะเวลาหนึ่งปผานไปนี้ ทุงนาทั่วไปมีสี
เหลืองสุข มองจากที่ไกลๆ เหมือนปูดวยพรมสีทองผืนใหญผืนหนึ่งปูบนดิน   เพื่อนเราทั้งสี่ไมมี
ความถนัดในการเกี่ยวขาว ไดแตอยูขางหลังชาวบานเปนประจํา โดยเฉพาะสําณางไดแตพึมพํากับ
แสงแดด สวนเพื่อนเราทั้งสามไดแตเตือนใหเขามีความอดทนและสอนใหเขาไดรูจักเกี่ยวกับงาน
ของชาวนา ที่ไมมีความงายดายกวาจะไดรับผลผลิตเชนตอนนี้นั้น  
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 หนึ่งเดือนเต็มไดผานพนไป ดวยการรวมแรงสามัคคี ชวยกันไปมา การเก็บเกี่ยวก็ไดเสร็จ
ส้ิน  การนวดขาวก็ทําลําดับตอไป  ครอบครัวที่มีขาวนอยเขาก็ทําการนวดเอง ครอบครัวที่มีขาวมาก
เขาทําการนวดโดยวัวควาย  เพื่อนเราทั้งส่ีก็ไดเขารวม(113)งานนวดขาวกับเหยียบขาว ดวย โดยไป
ชวยทางนี้ทีหนึ่งไปชวยทางนั้นทีหนึ่งจนกระทั่งเสร็จหมด ถึงแมจะมีการหอบเหนื่อยบางก็ตามแตก็
มีอารมณเบิกบาน เพราะเปนงานใหมอยางหนึ่งที่พวกชาวกรุงเราไดรูจัก  ถัดมา การรวบรวมผลผลิต
ทําไปตามครอบครัวแตละครอบครัว ขนใสยุงของแตละครอบครัว  
 ดวยแตละคนดูดดื่มใจชื่นบานกับการทํางานรวมกับชาวบาน เพื่อนทั้งสามก็ลืมหมดถึง
ความคิดอยากกลับกรุงคืน อีกอยางหนึ่งคําพูดของสุบินก็เปนตัวชวยทําใหพวกเขาเห็นวา ควรที่จะ
อยูที่นี่ระยะหนึ่งเพื่อทําอะไรๆ ใหมีประโยชนตอชาวบานและประเทศชาติ   
 เพื่อเตรียมเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการกอสรางประตูน้ํา เพื่อนเราและกรมปรึกษาภิบาล
คุมไดประชุมกัน แลวตัดสินใจใหสาวุธและสารัตรวมกับชาวบานเดินทางโดยรถไปที่รวมเขตซื้อ
ปูนซีเมนตและเหล็ก   
 หาวันถัดมา พวกเขาไดกลับมาคืน กรมปรึกษาภิบาลคุมและเพื่อนเราทั้งสี่ก็พิจารณากัน
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาของสุบินและการจัดสรรแรงงาน  แรงงานทั่วหมูบานใชในการยกทํานบอาง
เก็บน้ํา แรงงานแกๆ ถางไรตามแผนงานของหมูบานแตละแหง  แรงงานอีกสวนหนึ่งพากันเตรียม
ซอมแซมที่ทําการคุมใหใหมขึ้นอีกครั้ง  ตามแบบแปลนที่สุบินไดเขียนขึ้น โดยใชกระดานไมไผ
และไมเล็กๆ ที่ไดเตรียมไว พรอมทั้งสังกะสีและกระดานที่รวบรวมไดมา  หลังจากสรางที่ทําการคุม 
พวกเขาก็เร่ิมสรางโรงเรียนหนึ่งหลังสําหรับใหเด็กเรียนในตอนกลางวัน และตอนกลางคืนสําหรับ
หองอานหนังสือของคนแก และสรางที่ทําการอนามัยของคุมสําหรับพักรักษา   
 พรอมกันนี้ งานเจาะน้ําบาดาลก็ไดเร่ิมตนขึ้น  อยูที่หนากองเหล็ก  เพื่อนเรากําลังพิจารณา
เหล็กที่สามารถเอามาทําเปน(114)อุปกรณเจาะบาดาล เสร็จแลวการดําเนินการเจาะบาดาลก็ได
จัดเตรียมขึ้นที่พื้นที่แหงหนึ่งหนาที่ทําการคุม โดยมีเพื่อนเราและชาวบานเขารวม  การเจาะบาดาลนี้ 
ทําขึ้นโดยแรงคนรวมกับเครื่องจักรรถไถเชื่อมกับเครื่องสูบ ตอนแรก เขาเอาหัวเครื่องเจาะเชื่อมกับ
ทอเหล็กแลวใชแรงคนเจาะลงไปในดินใหไดลึกพอสมควร แลวจึงใชเครื่องสูบอัด น้ําเขาทอเหล็ก
ขางบนชวยใหเจาะไดสะดวก น้ําก็ซึมออกมากับดินขางๆ ทอ  เมื่อเจาะใกลมิดทอ เขาตอทอแลวเจาะ
เพิ่มตอไปอีก น้ําก็ยิ่งแตเขา ดินก็ยิ่งแตผุดขึ้นตอๆ มา เร่ิมจากดินธรรมดา ดินอิฐ ดินปนกรวด ทราย
หยาบจนถึงทรายละเอียดจึงไดหยุด  ถัดมา  ถอนทอเหล็กออก เอาหัวกรองเซาะน้ํา เชื่อมกับทอตอๆ 
กัน ใสเขาไปแทน เสร็จแลวเตรียมเครื่องสูบจากขางบน แลวกระทุงดินใหแนนและเทปูนซีเมนต
รอบๆ เสร็จหมดแลว ทุกคนก็ทดลองสูบดู น้ําก็ออกตามกอก ใสเหมือนแกวแถมยังไมมีกล่ิน 
ชาวบานทุกคนดีใจอยางมาก  
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 หลังจากไดรับความสําเร็จมา การเจาะน้ําบาดาลก็ไดเตรียมทําตอไปตามหมูบานอีกสี่แหง 
แตดวยความขาดแคลนอุปกรณสําหรับทําบาดาลมีทอเหล็กเปนตน กรมปรึกษาภิบาลคุมและเพื่อน
เราก็ตัดสินใจใหในหมูบานหนึ่งมีที่สูบน้ําบาดาลแหงหนึ่งใชแกขัดไปกอน เมื่อมีความเปนไปได
แลวจะทําเพิ่มเติมอีก  
 อยูในพื้นที่ของโครงการ แรงงานประมาณกวาสองรอยคนจําแนกออกเปนกวายี่สิบกลุม 
ที่สวนใหญลวนแตเปนแรงงานเยาวชนและวัยกลางคน มีทั้งชายและหญิง พากับหาบดินไปตาม
แผนงานของโครงการและไปตามแรงงานกลุมแตละกลุม  สวนนายแดนและพรรคพวกทั้งสองไม
เพียงแตไมได(115)เขารวมในงานนั้นหรอก แถมยังเดินไปเดินมาในพื้นที่ของโครงการและยืนไขว
แขนมองเขาทํางาน พรอมทั้งพนคําพูดเยาะเยยคนที่ทํางานอีกดวย  
 

*** 
 
 รถยนตคันใหญหลายคันไดมาถึงคุมนิมมิต เปนรถยนตขนขาวของพอคาเขามาซื้อขาวใน
หมูบานและคุมนี้  พอคาไดเดินซ้ือขาวจากชาวบาน แตพวกชาวบาน ไดตอบวา ขาวของตนไดขาย
ใหสหกรณหมูบานหมดแลว ถาอยากไดขาวก็ไปซื้อจากสหกรณหมูบานเถอะ   สหกรณหมูบานได
ขายขาวใหพอคาในกําหนดราคาของสหกรณ แมพวกเขาขอใหลดราคาบางก็ไมได  พอคามีความตก
อกตกใจอยางมากกับราคานี้ เพราะที่ผานมา พวกเขาซื้อจากชาวบานในราคาเทานั้นเทานี้ตามแตตัว
พวกเขาเองกําหนด  พอคาไดไปติดตอที่คุมใหชวยแทรกแซงราคาโดยสัญญาจะใหคาตอบแทนแก
หัวหนาคุม แตหัวหนาคุมไมสามารถชวยอะไรไดทั้งหมดแลวขอใหพอคาซ้ือตามราคาสหกรณ  
ตอนแรก พวกเขามีความลังเล แตเขาไดมาแลวถากลับไปรถยนตเปลาๆ ทําใหยิ่งแตขาดทุนหนัก 
ดังนี้ พอคาตองขมใจซื้อ  หลังจากกระซิบกระซาบกันมาแลว  พอคาก็ตกลงตามราคา สหกรณโดย
จะชั่งน้ําหนักดวยตนเอง แตสหกรณขอใชเครื่องชั่งของสหกรณ  การยึดเอาน้ําหนักของเครื่องของ
สหกรณนั้น ทําใหพอคาไมชอบใจเลย แตในที่สุดพอใจเอาน้ําหนักตามสหกรณ เพราะพวกเขาไมมี
ทางเลือกเลย  
 พวกพอคามีความสงสัยถึงสาเหตุที่คุมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วแบบนี้  หลังจาก
ไดสอบถามชาวบาน พวกเขาจึงรู(116)วา นี่เปนนโยบายการปกครองใหมของคุม โดยมีคนจาก
เมืองกรุงชวยแนะนํา  พวกเขามีความวิตก วาตอไปวันหลังจะไมสามารถมาซื้อผลผลิตของที่นี่ใน
ราคาอยางถูกเหมือนเหมือนเมื่อกอนไดอีก   
 การปรากฏของรถยนตเหลานี้ ไดทําใหสําณาง สาวุธ และสารัต นึกไปถึงครอบครัวและ
ความตองการของพวกตนที่อยากกลับไปที่กรุงคืน  เพื่อนทั้งสามไดชุมนุมกัน แลวไดตัดสินใจวา 
ตองกลับกรุงคืนอยางเด็ดขาด  เพราะอยูที่นี่หลายเดือนมาแลว คิดถึงครอบครัวอยางมาก ไมสามารถ
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อยูที่นี่ตอไปอีกได  หลังจากเห็นพองกันแลว พวกเขาไดไปบอกสุบินถึงเรื่องนี้  คร้ันเมื่อเห็นเพื่อน
ทั้งสาม  สุบินรูวาพวกเขามาพบตนดวยเรื่องอะไรแลว  เขาใจไมดีตั้งแตเมื่อไดเห็นรถยนตเขามาถึง
ในหมูบานเชนนี้ แตเขาเห็นวาตนเองคิดเหลวไหล และขอไมใหมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นเลย  
 เมื่อไดพบกัน ทุกคนเปลี่ยนเปนเงียบสงัด ไมมีใครอาปากถาม หรือพูดหากันไมเปน ได
แตมองหนากันตาปริบๆ  ในที่สุด สุบินตัดใจถามดวยเสียงเจ็บปวดและสีหนาเศราหมอง :  

- คิดจะไป ทุกคน ใชไหม? 
สําณางไมตอบ ไดแตพยักหนา  สุบินพูดตอ :  

- ตามแตใจเถอะ เพราะถึงฉันหามก็ไมอาจหามได เพราะคนเราแตละคนมีสิทธิตัดสินใจ
ดวยตนเอง  ขอบคุณนะสําณาง พี่สารัต และพี่สาวุธ ที่ชวงระยะเวลาหนึ่งที่ผานมานี้ ไดชวยเหลือผม
และชาวบานนี้  
หยุดเล็กนอย สุบินพูดตอทั้งฝนยิ้ม :  

- เปนการถูกตองแลว เพราะทุกคนมีครอบครัวมีญาติพี่นอง มีบานเรือน  
(117)สําณางพูดดวยน้ําตาคลอ : 

- ขอโทษไอบิน กันไมอาจตัดใจทิ้งนายหรอก แตตอนนี้พอแมกันอาจคิดวากันตายไป 
แลวก็ไมรู ดวยเหตุนี้กันตองไปพบแก    นายอยาวิตก กันไมทิ้งนายหรอก กันจะชวยใหความตั้งใจ
ของนายประสพความสําเร็จ กันสัญญา  
คนทั้งสองจับมือกัน  สารัตพูด :  

- สวนพี่และสาวุธก็ตองไปแจงขาวตอครอบครัวและองคการดวย  พี่ขออวยพรใหนอง
พบแตความสุข และงานของนองไดรับความสําเร็จดวยดี  

- ขอบคุณทุกคน  พูดอยางนั้น นายไดบอกนาเรืองใหรูแลวหรือยัง? 
- ยังหรอก กันมาบอกนายกอน  
- อยางนั้นดีแลว พากันไปบอกแกและชาวบานดวย  
- กันไปกอนแลวนะ  

 สุบินไมตอบ ไดแตพยักหนาอยางไมรูสึกตัว  คนทั้งสามไดไปบอกนาหัวหนาคุมและ
ชาวบานจํานวนหนึ่ง  นาหัวหนาคุมมีความเสียดายและอาลัยเพื่อนเราทั้งสามมาก แตไมคอยกังวล
เทาไรดวยมีสุบินคนหนึ่งอยูที่นี่ หากไมมีสุบินอีกคนหนึ่ง พวกเขาจะหมดหวังไปเลยทีเดียว  เมื่อได
รูขาวนี้ นายแดนและพรรคพวกสบายใจอยางมากเหมือนไดถอนเสี้ยนหนามออกจากออก แตโกรธ
ดวยยังมีสุบินอยูที่นี่  
 สองวันผานมา ขาวก็ไดขนใสรถพอคาเสร็จแลวดวย  ในชวงเวลาสองวันนี้ สุบินนั่ง
ตรอมใจเพียงคนเดียวดวย(118)สีหนาเศราหมอง กลัวงานขางหนาที่เขาตองแบกภาระไวแตผูเดียว  
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เขาพยายามรวบรวมจิตใจใหดีคิดวา ใหแตมีความตอสูและความพยายาม อะไรๆ คงไดสําเร็จเหมือน
ที่ตนเคยไดขามผานพนมา  
 รุงขึ้นตอนเชามืด รถยนตขนขาวเตรียมออกเดินทาง  ชาวบานจํานวนหนึ่งพรอมทั้ง
หัวหนาคุม กุหลาบและสุบินยืนใกลรถยนตรอสงเพื่อนทั้งสามเดินทาง  
สําณางพูดอยางเสียใจ :  

- ไอบิน อะไรที่กันไดสัญญา กันจะชวย นายอยากังวลไปเลย  
- ขอบคุณ  

ถัดมา สําณางหันมาขอรองนาเรืองและกุหลาบ :  
- คุณนา ชวยดูสุบินดวย  
- กุหลาบ พี่ขอฝากสุบินกับกุหลาบดวย  
- จะ  
- ลาแลว ลาทุกคน  

 คนทั้งสามขึ้นบนรถยนต  ทุกคนยกมือลากัน เหลือแตสุบิน รถยนตก็ขับออกไป  สุบิน
รองบอกสําณาง :  

- แนะ! อยาลืมบอกหลวงตาของกันดวย วากันสุขสบายดี  
สําณางตอบกลับ :  

- เออ! กันจะบอกให  
 รถยนตออกไปพน ทุกคนก็แยกยายกัน เหลือแตสุบิน หัวหนาคุมและกุหลาบยืนดูรถยนต
จนไรเงา รถยนต 
(119)นาเรืองยกมือจับไหลสุบิน พรอมพูด :  

- พวกเขาไปหมดแลว มา หลาน กลับบาน  
- คุณนากับกุหลาบไปกอนเถอะ ผมขอเดินประเดี๋ยวเพื่อทําใจ  
- ถาอยางนั้น กุหลาบ มา ลูก  
- จะ  

 ที่ปากคลองใกลหมูบาน สุบินนั่งโดดเดี่ยวแตคนเดียวเอง สีหนาเศราหมอง มือขางหนึ่ง
เทาคาง หลับตาครั้งหนึ่ง ลืมตาครั้งหนึ่ง เหมือนกับกําลัง พยายามลืม  เร่ืองทางโลกนี้ใหหมดสิ้นจาก
ใจ  กําลังตกอยูในความเศราหมอง ทันใดไดยินเสียงฝเทาเดินเขามา เขาเงยขึ้นเบิกตาโ ต มองไปยังผู
ยืนอยูตรงหนาดวยความยินดีแลวรองขึ้นดวยความดีใจ :  

- สําณาง!  
ใชแลว คนที่ยืนอยูตรงหนาสุบินคือสําณาง สาวุธและสารัต  สําณางรองตอบ :  

- ไอบิน! 
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 คนทั้งสองโผเขากอดกันเหมือนคนไมไดพบกันมานานป  เขามองหนากัน ยิ้มใหกัน ถัด
มา สุบินจับมือสาวุธและสารัต แลวเร่ิมถามดวยความฉงน : 

- ทําไมนาย... 
สําณางตอบยิ้มๆ :  

- กันไดตัดสินใจใหมวาจะอยูที่นี่อีกระยะหนึ่ง  
สาวุธเสริม :  

- สําณางเขาสงสารนอง แลวพวกพี่ก็ตัดใจไมไดดวยเหมือนกัน  
(120)สุบินถาม :  

- แลวเร่ือง... 
สารัตยืนยัน :  

- พวกเราไดเขียนจดหมายคนละฉบับฝากคนขับรถไปแลว  
- อยางนั้น ผมดีใจนัก ที่ทุกคนไดกลับมาคืน  

สําณางตี  สุบินดวยมือขางหนึ่ง ดวยความรัก :  
- เพราะนายนา ไอบิน  

สุบินหัวเราะ ถามกลับ (ยอน) ไปคืน : 
- เพราะกัน หรือเพราะนอง?  

สําณางตอบอายๆ :  
- เร่ืองนองเอาไวใหนายเถอะ  

 ทุกคนหัวเราะเอิ๊กอาก แลวพากันเดินเขาหมูบาน  เมื่อเห็นคนทั้งสี่ ครอบครัวนาเรืองและ
ชาวบานเบิกบานยินดีขึ้นมาอีก  สวนนายแดนและพรรคพวก หลังจากรูวาคนทั้งสามกลับมาคืน 
พวกเขาโกรธมาก   
 

*** 
  
 เมื่อเขาปใหมไดมาถึง ที่หมูบานตางๆ หนุมสาวและเด็กๆ พากันละเลนเฉลิมฉลอง  อยาง
สนุกสนานชื่นบาน มี : โยนสะบา, โยนลูกชวง, มอญซอนผา, เกมสสดัจจอง, ชักเยอ, เกมสปดตา ตี
หมอ, เลนตากระโดด, และรําวง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการละเลนประจําเขตคือ เกมดันสาก 
การละเลนประจําปเหลานี้เขาเลนตั้งแตหนึ่งเดือนกอนเขาปนี้ แตปนี้ตามหมูบานไมคอยมีความ
คึกคักหรอก ดวยแรงงานจํานวนหนึ่งกําลังติดงานยกทํานบ จนกระทั่งถึงส่ีหา(121)วันกอนเขาป
ใหม พวกเขาจึงหยุดพักจากงานนั้น  
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 ทุกบานไดจัดเตรียมเครื่องสักการะตอนรับเทวดาปใหม  พวกชาวบานเดินเลนจากบาน
หนึ่งไปบานหนึ่ง จากหมูบานหนึ่งไปหมูบานหนึ่งคอยดักหากัน พบเพื่อนฝูง เดินละเลนพักผอน
และถามสุขทุกขกัน  พวกเขาสวมเสื้อผาใหมหลากสี สวนชาวกรุงทั้งสี่ก็ไดสวมเสื้อผาใหมที่นารุง
ไดใหมายังตน สวนสุบินสวมเสื้อผาที่เย็บดวยมือของกุหลาบโดยตรง   
 ในเชาวันที่ 1 ชาวบานพากันไปวัด เอาอาหาร ไปประเคนพระสงฆ อุทิศกุศลแกบุพการี
และผูมีพระคุณ  ในตอนค่ํา หลังจากกินขาวเย็นเสร็จ เสียงกลองรําวงไดดังขึ้น ณ ที่ลานหนาทีท่าํการ
คุม พวกเขาบรรเลงจากเพลงหนึ่งสูเพลงหนึ่ง บางเพลงมีเสียงขับรอง บางเพลงมีแตเสียงกลองดิน
เพียงเทานั้น แลวเพลงก็มีแต รําวง, รํากบัจ, สาละวัน, รําลาว และเพลงประจําถ่ิน 
นาเรืองเห็นสุบินนั่งคิดถึงแตเร่ืองงาน แกก็พูดขึ้น :  

- แนะ! หลาน ไปเลน  กับเขาบางเถอะ อยาคิดถึงแตงานมาก ไมดีหรอก  
- ไมเปนไรหรอก คุณนา  
- ไปๆ ไปดูก็ไดเหมือนกัน จะไดโลงหนาโลงตาดวย  
- รอใหเสร็จงานหมดกอน คุณนา  

ครูหนึ่ง สําณางก็มาชวนสุบิน :  
- มา! ไอบิน ไปรําเลนกับเขา อยามัวแตคิดมาก  
- นายไปเถอะ ไมเห็นกันติดงานหรือ? 
- งานอะไร เดินใหสมองโลงดีกอนแลวมาทํางานคืนก็ไดเหมือนกัน  พี่สาวุธและพี่สารัต

ใหกันมาเรียกนายไปที่รํา มา   
 พูดจบ สําณางจับมือสุบินลากไป  ในวงรํา เขา(122)เห็นคนมากมายกําลังเดินดูคนรํา มีทั้ง
แกทั้งเด็ก  สาวุธและสารัตเหลือบมาเห็นสุบินก็พูด :  

- มาสุบิน เขามารําเลนกับเขา  
 สุบินไมตอบ ไดแตหัวเราะนอยๆ  พวกสาวๆ เมื่อเหลือบเห็นเขา พวกนางสะกิดบอกกัน
แลวเดินมาหาสุบิน ตอนรับและถามสุขทุกข  กุหลาบกําลังยืนดวยกันกับนายแดน เหลือบเห็นสุบินก็
มาตอนรับดวย นายแดนโกรธมากแตไมกลาพูดอะไร  เพลงเริ่มบรรเลงเพลงใหม หนุมๆ สามสี่คน
เดินมาเชิญสาวๆ ที่กําลังยืนดวยกันกับสุบินขึ้นมารํา แตสาวๆ ทั้งหมดไดปฏิเสธ ทําใหหนุมเหลานั้น
โกรธแลวเดินออกไป  สวนนายแดนก็มาเรียกกุหลาบขึ้นรําดวย แตนางขอพักเพราะรํามาหลายเพลง
แลว  นายแดนโกรธมากจองมองสุบิน แลวเดินออกไปเรียกสาวอื่นขึ้นรํา  สาวทั้งหมดขอใหสุบิน
ขึ้นรํากับตน เขาก็ตกลงเขารํารวมทั้งเพื่อนเราทั้งสามดวยเหมือนกัน  เมื่อเพลงจบ ทุกคนก็กลับมาที่
เดิมคืน  อีกเพลงหนึ่งเริ่มขึ้น พวกสาวๆ ก็เรียกสุบินขึ้นรําอีก แตเขาขอใหพวกนางรํากับคนอื่นไมให
ใครอิจฉา พวกนางก็ตกลง  สําณางสะกิดสุบินใหเรียกกุหลาบขึ้นรํา แตเขาสายหนาไมกลา สําณาง
เตือนสุบินหลายครั้ง เขาจึงตัดใจพูด :  
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- กุหลาบ  
- จา  
- รํากับพี่สักเพลงไดไหม? 

 หญิงสาวยิ้มพยักหนา  กุหลาบอยากเรียกสุบินขึ้นรําดวยเหมือนกัน แตตนเองเปนผูหญิงมี
ความอายมาก ตอนนี้สาวสวยเบิกบานในใจที่(123)สุบินไดเรียกนางขึ้นรํา   
 เมื่อทั้งสองเขารําในวง เพื่อนเราทั้งสามพากันตบมือกราว นายแดนโกรธขึ้นมาจริงๆ  
สําณางสุขใจนักที่ไดหักหนา นายแดน เพราะตั้งแตเร่ิมรํามา กุหลาบไมเคยรํากับใครอื่นเลย ดวยนาย
แดนขัดขวางตลอด แลวหนุมอ่ืนก็ไมกลาเรียกกุหลาบขึ้นรําดวย ดวยเกรงกลัวนายแดนทุกคน  เพลง
ไดจบ คนรําก็กลับมาที่เดิมคืน  พวกเพื่อนเราชื่นชมคนทั้งสอง วารําไดสวยและเหมาะสมกันดวย  
นายแดนเดินไปกระซิบกับคนตีกลอง ประเดี๋ยวหนึ่ง คนตีกลองก็บรรเลงเพลงประจําถ่ิน  นายแดน
ยืนยิ้ม หวังไวในใจวา กุหลาบจะไมปฏิเสธการเชิญของตนเลย เพราะเขาเห็นวา ไอหนุมเมืองกรุงคน
นี้ไมรูจักรําจังหวะนี้หรอก เขาก็เดินไปเรียกกุหลาบขึ้นรํา แตสาวสวยปฏิเสธอีก  นางมองยังสุบิน :  

- พี่รูจักรําเพลงประจําถ่ินไหม? 
ชายหนุมเราสายหนา   

- ยังงั้น คอยฉันจะสอนพี่  
- พี่ ... 

สําณางพูดซ้ํา :  
- รําไปไอบิน ไมตองกลัวไมตองอายอะไร มีกุหลาบสอนแลว  

สุบินมองหนากุหลาบ หญิงสาวยิ้ม พูดอยางออนหวาน :  
- ไมเปนไรหรอก คอยทําตามฉันไปนะ! 

 สุบินพยักหนา  ในวงรํา มีแตกุหลาบและสุบินเทานั้นที่ขึ้นรํา  เขารําดวย พยายามมองการ
เคลื่อนไหวของรางกุหลาบและจังหวะรําของกุหลาบดวย  จังหวะนี้ คูรําจับมือกันกระโดดตาม
จังหวะเพลง รําเหมือนคนเดิน เดี๋ยวไตบน(124)สะพาน เดี๋ยวเดินบนไฟ โดยเคล่ือนไหวรางกายไป
ทางซายทีหนึ่งไปทางขวาทีหนึ่งเหมือนกลัวลมและเดินกระโดดๆ เหมือนกลัวเหยียบไฟ ทําใหสุบิน
รําตามลําบาก คนดูก็หัวเราะครืน  นายแดนขํากวาใคร ดวยเห็นเพื่อนเราไมสามารถรําจังหวะนี้ได  
ถัดจากรําไดมาหนึ่งรอบ สุบินก็จับจังหวะรํานี้ได เขาก็รําไดดีขึ้นอีก คนดูพากันตบมือกราว นาย
แดนโกรธมากถึงขนาดสะกิดเพื่อนเดินออกไปจากวงรําหายไปไมเห็นเงา  การเดินของนายแดนไม
พนจากสายตาสําณางเลย  
เพลงประจําถ่ินไดจบ  คนทั้งสองก็กลับมาที่คืน สําณางพูดขึ้น : 

- ไอบิน นายเกงจริงๆ ! 
- รูจักแตรําๆ ไปหรอก   
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เพลงตอมาอีกก็เร่ิมขึ้น สําณางทําสัญญาณแกสุบินวาตนอยากรํากับกุหลาบ  ใหสุบินชวย
พูด  
 สุบินก็พูดกับกุหลาบ :  

- กุหลาบ  
- จา  

หญิงสาวตอบ ทั้งรอยยิ้ม เพราะเขาใจวาสุบินจะชวนตนขึ้นรําอีก   
- สําณางอยากรํากับกุหลาบเพลงหนึ่ง ไดไหม? 

ไดยินคํานี้ หญิงสาวมีสีหนาเรียบเฉย สุบินถามย้ํา : 
- กุหลาบ รําไปนะ?  
- จะ  

 หญิงสาวตอบทั้งอลักเอลื่อในใจ  สําณางสุขใจนักไดรํากับกุหลาบ  ถัดจากสําณางไดรํา
จบ สุบินก็อยากไปบาน(125) แมสําณางหรือกุหลาบอยากหามก็ไมได  ดวยไมสามารถยับยั้งได 
สําณางก็ตกลง : 

- นายอยากกลับก็กลับเถอะ แตจะใหดีใหพวกเราสงนายไป เพราะกันสงสัยกลัวจะไม
ปลอดภัยตามทาง  

- ไมเปนไรหรอก นายอยาหวงใหมากเลย  
- ไมหรอก ตองหวง เดินใหมีสาม  พูดใหมีส่ี  นา  

 สุบินตกลงใหเพื่อนทั้งสามสงไปบาน  อยูตามทาง ไกลจากวงรําเล็กนอย ชาวกรุงเราทั้งสี่
ไดเห็นเงาคนสามคนอยูขางหนา  สําณางสะกิดเพื่อนใหดูแลวเดินตอไป เปนกลุมนายแดนที่ออก
จากวงรํากําลังรอกําจัดสุบิน แตดวยเห็นฝายเพื่อนเรามีเพื่อนมาก พวกเขาก็ไมกลาทําอะไร  
 วันที่ 3 เปนวันเขาปใหมวันสุดทาย ชาวบานพากันละเลนเฉลิมฉลอง  สุบินกําลังอยูบน
บาน ทันใดสําณางขึ้นมาดึงเขาพรอมพูด :  

- มา ไปกับกัน  
- ไปไหน? 
- ไปปราบไอแดนอะไรนั่น ไมใหมันจองหองนัก  มันไดปราบเขาทั่วหมูบานไปแลว 

แมแตพี่สาวุธและพี่สารัตก็แพมันเรียบรอยแลวดวยเหมือนกัน   
- พอเถอะ! ไมอยากแพชนะอะไร  
- ไมไดหรอก มันทําใหพี่สาวุธและพี่สารัตขายหนา นายตองสูศึกเอาเกียรติยศของเราคืน

มา  
 พูดแลว สําณางดึงมือสุบินเดินไป  ณ สถานที่ละเลน(126)เฉลิมฉลอง คนจํานวนมาก
กําลังยืนดูนายแดนสําแดงฤทธิ์  ที่กลางวง นายแดนกําลังนั่งยองๆ มือท้ังสองกําสาก คนอีกขางหนึ่ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

121

จับตรงปลายสาก ตั้งใจสุดกําลังดันสากไปขางหนา ทําอยางไรใหนายแดนลม แตไรประโยชนเพราะ
ทําอะไรนายแดนไมได จนกะทั่งหมดกําลังก็ขอยอมแพเดินออกแตทีเดียว  
 หลายปมาแลว ไมมีใครสักคนเดียวเอาชนะนายแดนไดเลย เหตุนี้แลวทําใหนายแดนมี
ความโออวดอยางมาก  เขาวางทายืดๆ มองไปยังฝูงชนที่อยูรอบๆ พรอมทั้งรองขึ้น :  

- วายังไง! มีใครกลาขึ้นมาอีก? 
เงียบสงัด  เมื่อนายแดนเห็นสุบิน เขารองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง :  
- ลวนมีแตคนขี้ขลาดไมไดเร่ือง ไดแตเดินหลอกลวงเขาเพื่ออยูรอดเหมือนกาฝาก  

 ตอนแรก สุบินเพียงแคอยากยืนดูเทานั้น แตยากที่จะอดทนกับคําพูดเหน็บแนมและความ
จองหองของนายแดน เขานึกถึงกลอุบายอันหนึ่งก็กระซิบใสหูสําณาง สําณางฟงแลวพยักหนา  ตอน
นั้นนายแดนรองขึ้น :  

- หากคนไหนอยากมาก ออกมาลองกําลังดวยกัน  ไมมีใครกลาหรอก ใชไหม? 
เสียงหนึ่งรองขึ้น : 

- เรากลา  
ทุกคนหันไปมองหนาเจาของเสียง  สุบินเดินออกมา นายแดนทําหนาบึ้งแลวหัวเราะ   

เยาะเยย :  
- กลาหาญจริง แตอีกประเดี๋ยวคงรูกันหรอก  

 (127)สุบินเงียบ  นายแดนนั่งยองๆ มือขางหนึ่งกําดามสาก  ตามปกติ เขากําสากดวยมือ
ทั้งสองแตกับสุบินเขาใชแตมือขางเดียว นี่เปนการดูถูกอยางชัดแจง  สุบินถือปลายสากขางหนึ่งแลว
ดันทั้งหมด ดู แตไมสามารถทําอะไรนายแดนไดเลย นายแดนมองหนาสุบิน หัวเราะเยาะเยย  ใน
ตอนท่ีนายแดนกําลังหัวเราะ สุบินขยิบตาใหสําณาง เห็นสัญญาณสุบิน สําณางก็รองขึ้น : กุหลาบ! 
มาดูดวย?   ครั้นแตไดยินเขารองเรียกชื่อกุหลาบ นายแดนก็หันมองหา ชั่วขณะนี้สุบินก็ดึงดามสาก
มาขางหนาเล็กนอยแลวดันไปอีกอยางเร็ว นายแดนไมสามารถตานทานไดก็ลมไปบนดิน  เสียงคนดู
ก็โหรองขึ้นพรอมกับเสียงตบมือ  
 นายแดนโกรธดวยอายดวย ลุกขึ้นยืนทั้งตัวเปอนดิน จองมองสุบิน หนาเกือบเปนสีเลือด 
แลวโผเขามา ทั้งรองขึ้น :  

- ไอช่ัว (ไอระยํา) ! แกใชกลโกง  
นายแดนบิด ขยุม คอเส้ือสุบิน เตรียมจะตอย แตเสียงหนึ่งรองขึ้น :  

- หยุดกอน... 
เจาของเสียงคือกุหลาบ  หญิงสาวเดินเขามาพรอมคําพูด :  

- พี่แพเขาแลว ยังอยากหาตอย เขาอีก?  
- มันใชกลอุบายเรียกชื่อนอง พี่จึงแพ  
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- พี่ไมระวังตัวเองตางหาก ใครที่เปนคนเรียกชื่อนองนั้น? 
- ไอคนนั้น  

นายแดนชี้หนาสําณาง  กุหลาบตอบขึ้น :  
- เขาเรียกเพราะเห็นนองมาจริง มีอะไรผิด? 
- (128)ถูกแลวๆ  

สําณางเริ่มพูด :  
- สุบินไมไดใชกลอุบายอะไรหรอก พี่นองทุกคนก็เห็นกับตาเหมือนกันใชไหม? 
- ใชแลวๆ แพเขาแลวหาเรื่องตอยเขาอีก   

 เสียงดังขึ้นคนละคําๆ ทําใหนายแดนยิ่งแตอายเขามากขึ้น ยืนจองสุบิน เหมือน อยากกิน
เนื้อ กัดฟนและกํามือทั้งแพ ไมพอใจ พรรคพวกเขาอีกสองคนก็ออกไปตามดวย  ความจริงสุบินใช
กลอุบายใหสําณางรองเรียกชื่อกุหลาบ เพื่อใหนายแดนขาดความระมัดระวัง แตเปนความบังเอิญที่
ตอนนั้นกุหลาบก็มาดูกับเขาดวย สําณางก็รองเรียกแตทีเดียวไป  ขาวสุบินชนะนายแดนไดกระจาย
ไปอยางเร็วทั่วหมูบาน คุม และหมูบานอื่นๆ อีก  
 

*** 
 
 เดือนหก  งานมงคลสมรสของนาเรืองและนารุงไดยางมาถึง ชาวบานพากันชวยจัดเตรียม
หองจัดงาน และงานอื่นๆ ในงานมงคลสมรสนี้ กุหลาบและสุบินเปนคนเหนื่อยกวาใคร สวนสําณา
งปากเขายุงตลอดตั้งแตตอนจัดเตรียมงานมา เพราะเขาเปนคนเดินชิมอาหารคาวหวานทุกชนิด
ทั้งหมด   
 ในตอนกลางคืน พี่นองชาวบานพากันรองรําและละเลนเฉลิมฉลอง  เชาวันรุงขึ้น มพีธีิแห
ลูกชายไปบานลูกสาว ถัดมามีพิธีตัดผม อวยพรคูบาวสาว และนิมนตพระสงฆสวดอวยพรชัยแกคู
สามีภรรยาคูใหม  ตอนเย็น แขกไดมาเพิ่มทีหลัง เขารวมในพิธีโดยมีการจัดเตรียมอาหารเครื่อง
(129)ดื่มและสุราตอนรับแขก  หลังจากรับประทานอาหารแลว คนที่อยูหมูบานไกลๆ ไดกลับไปคืน 
เหลือแตคนในหมูบานที่อยูรวมงานถึงกลางคืน  เราสังเกตเห็นวาชาวบานแถบนี้สวนใหญเปนคนดืม่
เกง โดยเฉพาะอยางยิ่งนายแดนดื่มแลวดื่มอีกอยางเมามาย  ตอมาอยางไมทันรูตัวนายแดนไดหายไป
ไมเห็น แตปรากฏพรรคพวกเขาคนหนึ่งออกมากระซิบบอกกุหลาบแลวเดินออกไป  
กุหลาบเดินเพียงคนเดียวไปขางหลังบานงาน ใกลคลอง แลวรองเรียก :  

- พี่แดน! พี่อยูที่ไหน? 
เงียบไมไดยินเสียงตอบ  หญิงสาวรองขึ้นอีกครั้งหนึ่ง :  

- พี่แดน! พี่.... 
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ขณะนั้น นายแดนออกมาจากหลังเนินแหงหนึ่งโผมากอดกุหลาบ มือรัดแนน หญิงสาวตกใจรองขึ้น: 
- พี่แดนปลอย! พี่อยาทําอยางนี้! พี่เมาแลว  
- พี่ไมปลอย ตอนนี้นองเปนของพี่แลว  

 พูดจบ นายแดนหอมแกมสาวสวยอยางพัลวัน และมือทั้งสองก็เร่ิมทํางานดวย สวน
กุหลาบพยายามหันหนาหนีและดิ้นรนอยางแรงแตไมสามารถตอสูไดเลย  ตอนนั้น เสียงหนึ่งรอง
ขึ้น : 

- ปลอยกุหลาบเดี๋ยวนี้! 
 เจาของเสียงคือสุบิน  เขาไดเห็นพรรคพวกนายแดนมากระซิบกับกุหลาบ แลวเห็นนาง
เดินออกไป เขามีความสงสัยก็เดินตาม แลวก็พบเหตุการณนี้แตทีเดียว  สวนนายแดนทําพฤติกรรมนี้ 
ก็เพราะไดความคิดมาจากพรรคพวกของตนใหเขาจัดการกุหลาบ เมื่อไดสําเร็จ(130) อะไรๆ ก็จะ
กลายมาเปนของตน  
 นายแดนใกลจะไดสําเร็จสมประสงคแลว ตองตกใจกะทันหันกับเสียงสุบินเมื่อกี้นี้ เขา
เหมือนสรางเมาเล็กนอยถอนมือออกโดยอัตโนมัติ กุหลาบโผออกมา วิ่งมาหาสุบินทั้งน้ําตา  พรอม
กันนั้น ผูคนก็มาถึงแลวดวย  เห็นพอของตนและแมคนใหม กุหลาบวิ่งไปกอดนารุง  นารุงโกรธมาก
นัก รองขึ้น :  

- แดน! ทําไมถึง.... 
 นารุงไมทันจบคําพูดของตน ก็ถูกนาเรืองสะกิดใหหยุดพูด แลวพาลูกสาวออกจากที่เกิด
เหตุรวมทั้งแขกดวยเหมือนกัน  สุบินยืนดูประเดี๋ยวแลวจึงเดินออกไป ทิ้งใหนายแดนยืนโซเซแตคน
เดียวเองดวยอาการเมา  
 หลังจากเหตุการณไดเกิดขึ้น พอแมนายแดนและผูเกี่ยวของไดมาขอโทษตอญาติของตน
กับกุหลาบ โดยยกเอาความเมาเปนสาเหตุ  เฉพาะเรื่องนี้ นาเรืองอยูเงียบๆ ในความหมายวาไมอยาก
ยื่นมือในเรื่องของเด็กๆ โดยท้ิงภาระนี้ใหลูกสาวแกเปนคนตัดสินใจ  สวนกุหลาบ ไดปฏิเสธทุก
เหตุผลและขอถอนหมั้นกับนายแดน   
 นับตั้งแตมีเร่ืองเกิดขึ้น กุหลาบไดแตมีสีหนาเศราหมอง สวนนายแดนก็หายหนาและ
หลบหนาเพราะการทําผิดของตนเอง แตก็ไมสามารถหลบทั้งชีวิตไดหรอก  อะไรที่ไดทําผานมา พอ
คิดก็รูจักแตรูสึกผิดไปดวย ดวยอยากแกไขปญหาใหไดจบ นายแดนก็ไดขอใหพรรคพวกตนเอา
จดหมายฉบับหนึ่งไปใหสุบิน  หลังจากไดอานจดหมายแลว สุบินก็ไปยังสถานที่ตามขอความใน
จดหมาย  เมื่อไปถึงเห็นนายแดนแตคนเดียวยืนรออยูที่นั้นแลวเรียบรอย เพื่อ(131)ตอสู ตายหรืออยู  
กับสุบินเพื่อจบปญหา  สุบินนึกไมถึงเลยที่นายแดนตัดสินใจทําอยางนี้ เพื่อนเราพูดกับนายแดนใน
ทํานองเตือนสติ :  

- แดน พี่.... 
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ไมใหสุบินพูดอะไร นายแดนพูดตัดบท : 
- ไมตองพูดอะไรมากหรอก ตอนนี้มีคนหนึ่ง ตองไมมีคนหนึ่ง  เขามา ยังยืนทําอะไรอีก 

พูดแลวนายแดนเดินไปหาสุบิน  สุบินเดินถอยหลังพรอมคําพูด :  
- ฟงพี่พูดกอน พี่.... 

 ไมทันไดจบคําพูดของตน นายแดนโผเขาตอยสุบินทั้งออนเปลี้ย เตะดวย ถีบดวย สวน
สุบินไมไดตีตอบโตไปหรอก ไดแตปดปองและหลบเทานั้น  กําปนนายแดนแรงนัก ถาโดนอีกคงจะ
หนักเปนแน แตดวยสุบินเคยไดหัดเรียนเทควันโด จึงสามารถปดปองและหลบไดรวดเร็วพรอมทั้ง
รูจักยืมแรงของคูตอสูใชอีกดวย ทําใหนายแดนเสียหลัก ลม  เปนคราวๆ  เขาโกรธมากยิ่งแตตียิ่งแต
ผลัก สุบินสะกดใจถอยจนถึงปากเหว  เห็นโอกาสดี นายแดนกะโดดมาถีบสุบินดวยวัตถุประสงคให
เขาตกเหวตายแตทีเดียว แตสุบินหลบอยางเร็วทําใหนายแดนเสียหลัก รางตกลงไปในซอกเขา รอง
เสียงหลง “อา! ชวยดวย!"  
เปนโชคดี นายแดนควาไดกิ่งไมในซอกเขาติดมือ แลวรองขึ้น :  

- ชวยดวย! ชวยผมดวย! ผมยังไมอยากตาย! 
 (132)สุบินมีบาดแผลที่หนาดวย มือเทาดวย ยืนถอนหายใจหอบเหนื่อย มองไปในซอก
เขาและฟงนายแดนรองหาคนชวย  
นายแดนพยายามรองจากในซอกเขา : 

- ชวย-ผม-ดวย! พี่-สุบิน! ผม-ขอ-รอง! 
 ตัดใจไมไดที่จะเห็น เขา ตายและไมชวย สุบินโผไปหาเถาวัลยมาโยนใหนายแดนโหน
ขึ้นมา  ขึ้นมาถึงปากเหวนายแดนก็หมดแรง เขาของเรา ยื่นมือใหนายแดนจับแลวพยายามดึงขึ้น  
สุบินยืนดูประเดี๋ยว แลวกาวเทาออกจากที่นั้น ทิ้งใหนายแดนนั่งหอบแตลําพัง ทั้งกําลังคิดถึง
เร่ืองราวทั้งหมดที่ตนไดทําผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการกระทําครั้งสุดทายเมื่อกี้นี้  
สุบินกลับมาคืน คร้ันเขามาในรั้วบาน นารุงรองถาม :  

- ตายแลว! หลานทําอะไรถึงไดมีแผลอยางนี้? 
- ผมเดินไมระวังก็ตกคลอง  
- พุทโธ! เอากุหลาบ ลูก เอายามาทาใหหลานดวย  

 กุหลาบไปหลังบาน เมื่อไดยินเสียงรองของนารุงก็โผมารีบหายามาตํา แลวทาบน
บาดแผลหลังจากไดลางดวยน้ําอุนผสมมะขามแลว  หญิงสาวพยายามจองมองหนาสุบินพรอม
คําถาม :  

- พี่ จริงๆ เดินตกคลองจริงหรือ?  
 สุบินเงียบ ไมสามารถตอบคําถามนี้ได ไดแตพยักหนา แตสาวสวยไมเชื่อหรอก ในใจคิด
ไปถึงเรื่องอื่น   
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 ดวยความตั้งใจทํางานทั้งกลางคืนทั้งกลางวันไมไดพักผอน แลวยังมีแผลที่เกิดจากการ
ตอสูกับนายแดนอีก ทําใหสุบินลมปวยเปนไขไทฟอยด  อยูบนเส่ือ เขานอนตัวแข็ง(133)หมผา ตัว
รอน ทําใหหนาวสั่นเปนครั้งคราว  เมื่อกุหลาบกําลังไปบานเขา เสียงส่ันไดดังขึ้น :  

- หนาว...ฮือ...ฮือ ผมหนาว...หนาวนัก...ฮือ...ฮือ 
 กุหลาบโผมา เห็นสุบินกําลังสั่นอยูในผาหม  หญิงสาววิ่งไปเอาผามาหมใหเพิ่ม แตชาย
หนุมยังแตรองคราง ทําใหสาวสวยหนักใจอยางมาก ไหนจะนาเรืองกับนารุงไมอยูดวย ไมรูจะทํา
อยางไรก็เอนตัวลงนอนบนตัวสุบินพรอมกับพูด :  

- กอดฉันสิ พี่กอดฉันสิใหหายหนาว  
 หญิงสาวพูดแลวก็กอดสุบินแนบชิด  ครูหนึ่งใหญๆ อาการสั่นก็หายและรางกายสุบินก็
หยุดเคลื่อนไหวอีกดวย ทันใดนั้นกุหลาบเปลี่ยนเปนรองขึ้นดวยความกลัว :  

- พี่! พี่เปนอยางไรนี่! พี่อยาตายนะ? 
หญิงสาวเปดผาหมขึ้นวางมือไวใกลจมูกสุบินสํารวจลมหายใจ  สุบินพูดขึ้นเบาๆ :  
- พี่-ไม-ทัน-ตายหรอก   

 เสียงสุบินทําใหกุหลาบไดเบาใจ เพราะเมื่อกี้นี้หญิงสาวคิดวาเขา ไมมีลมหายใจจึงมีความ
กลัว  นึกถึงเหตุการณเมื่อกี้นี้ หญิงสาวอายและโทษตนเองวาไมควรมีความรูสึกกลัวและคิด
เหลวไหลอยางนี้เลย  ถัดมา หญิงสาวเขาไปในหองครัว เอายามาใหสุบิน  นางยก  เขาอยางทะนุ
ถนอมใหนั่งดื่มยา แลววาง ใหนอนไปคืนดวยวาจานุมนวล :  

- พี่นอนเถอะใหรีบหาย  
- ขอบใจนะ  
(134)สุบินตอบเสร็จก็หลับตา สวนกุหลาบยังนั่งขางๆจองมองคนปวยดวยใจลองลอย

บอก   ไมถูก  
 ดวยการดูแลรักษาอยางเอาใจใสของสาวสวย สองวันตอมา อาการปวยของสุบินก็ไดทุเลา
ขึ้นมาก แตยังไมทันมีเร่ียวแรงสมบูรณเลย แมเปนอยางนี้ก็ตาม เขา ยังแบงเวลามาทํางานตอ  
 ตอนเย็น สุบินนั่งเงียบอยูที่คลองหลังบานตามลําพัง ทันใดนั้นมีมือคูหนึ่งไดมาปดตาเขา  
รูทันทีวาเปนมือของกุหลาบ แตเขาทําเปนยกมือลูบ แลวพูดขึ้น :  

- ใครนะใจรายอยางนี้ อยากใหพี่ตาบอดมองไมเห็นหรืออยางไร? 
- ถาใจราย ปานนี้ทิ้งใหตายไปแลว ไมจําเปนตองลําบาก ดูแลหรอก  

จบคําพูด หญิงสาวปลอยมือออก สุบินหันมาเห็นกุหลาบยิ้มให เขาพูดขึ้น :  
- นึกวาใคร ที่แทคือหมอสาวนี่เอง  

กุหลาบเดินมานั่งขางสุบิน แลวตอบขึ้น :  
- ถายังทรมานทํางานทั้งปวยไมฟงคําพูดหมอ ตอนเจ็บอีกครั้งจะไมมีใครยุงอีกหรอก  
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ชายหนุมทําเปนคร่ําครวญ พูดอยางหมดหวัง :  
- ทําไมถึงใจรายอยางนี้หมอ หากเจ็บอีกครั้งพี่เห็นจะตายแนแลว  
- ไมมีใครเขาปลอยใหตายหรอก   
- เพราะอยางนั้นถึงไดอุตสาหกอด กลัว... 

ไดยินคําพูดนี้ สาวสวยโกรธดวย อายดวย ทุบเขาอยางโกรธ :  
- เกลียดนักๆ ทําใหฉันกลัว  
- โอยๆ ชวยดวย! หมออยาก..... 

 (135)สุบินไมทันจบคําพูดตนเองเลย  พลันเสียงฝเทาคูหนึ่งไดดังขึ้นขางหลัง คนทั้งสอง
หันมาเห็นนายแดนยืนจองมองมาดวยสีหนาเศราสรอย  คร้ันเมื่อเห็นนายแดน กุหลาบลุกมายืนขวาง 
หนาสุบินดวยคําพูดขอรอง :  

- พี่แดน อยาทําอะไรเขานะ  
นายแดนยืนเงียบครูหนึ่ง แลวพูดขึ้น :  

- พี่มานี่ ไมมีความคิดรายหรอก พี่มาขอโทษคนทั้งสองกับการกระทําความผิดที่ไดทํา
ผานมา ตั้งแตวันนี้ตอไปพี่จะพยายามแกตัวขึ้นอีกครั้ง  

พูดจบ นายแดนเดินไปใกลกุหลาบและสุบิน จับมือของคนทั้งสองวางทับกันแลวพูดขึ้น :  
- ผมขอมอบนองกุหลาบใหพี่แลว วันหลังหากพี่กลาทํารายนาง ผมจะไมโอนออน ใหพี่

หรอก ผมลาแลว 
 จบคําพูด เขาเดินออกไป ทิ้งใหสุบินและกุหลาบยืนมองหนากันอยางยินดีในใจ เห็นนาย
แดนไดแกตัวและเขาใจในความจริง  
 อยูบนสันทํานบ คนทํางานทั้งหมดไดตกใจอยางมากที่เห็นนายแดนและพรรคพวกถือไม
คานและกระบุงครบมือ เดินไปที่ประตูน้ํา  ในที่นั้น เพื่อนทั้งสามกําลังแนะนําแรงงานจํานวนหนึ่ง
เตรียมกระดานแมพิมพ  และผสมปูนซีเมนต เพื่อเทประตูน้ํา  
นายแดนพูดกับสุบิน :  

- ใหพวกผมเขารวมยกทํานบดวย  
เมื่อไดยินคําพูดนายแดน สุบินเดินมาจับมือคนทั้งสาม  แลวตอบทั้งยิ้มๆ :  

- พี่ดีใจมาก ที่ไดนองและเพื่อนมาชวย  
 (136)ถัดมา นายแดนและพรรคพวกก็ไดขุดดินดวยกันกับพี่นองในคุม  กําลังนายแดน
แข็งแรงนัก เขาหาบดินโดยขางหนึ่งมีกระบุงถึงสองหรือสามใสดินเต็มๆ  การกระทําของนายแดน
และพรรคพวกในตอนนี้ทําใหทุกคนฉงนฉงายอยางมาก เพราะที่ผานมานายแดนและพรรคพวกได
แตมีความคิดตอตานหรือเปนปฏิปกษกับสุบินตลอด  สาวุธและสารัตมองหนาสุบินเหมือนอยากให
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เขาขจัดความสงสัยและตอบในเรื่องนี้ แตเขาไมมีคําตอบอะไรทั้งนั้นไดแตหัวเราะนอยๆ เพราะมีแต
กุหลาบและสุบินเทานั้นที่รูเร่ืองนี้  
 

*** 
 
 ใตแสงจันทรค่ําคืนดึกสงัด เสียงเปาใบไมที่ไพเราะไดปลิวไปใสกุหลาบที่กําลังนอนหลับ
ใหตื่นขึ้น  ความอยากรูจักเจาของเสียง ไดทําใหหญิงสาวลุกขึ้นเดินไปหาที่มาของเสียงใบไม  ที่หลัง
บานใกลกอไผ สาวสวยเห็นสุบินนั่งคนเดียวกําลังเปาใบไมใหแววเปนบทเพลงฟงแลวชวนใหจับใจ  
เมื่อเปาจบ เสียงออนโยนดังขึ้น :  

- นึกไมถึงวาคนกรุงก็รูจักเปาใบไมไดไพเราะอยางนี้ดวย  
สุบินหันมาเห็นกุหลาบ เขายิ้มพรอมถาม :  

- กุหลาบไมทันนอนหรือ? 
- เพราะวาไพเราะมากจึงทําใหฉันตื่น  พี่รูจักเปา  นานแลวหรือ? 
- จะ เปาเปนตั้งแตเล็กนั่นแหละ  กุหลาบอยากเปาเปนไหม เดี๋ยวพี่สอน? 
- ไมจะ ฉันอยากฟงพี่พูดเรื่องเมืองกรุงซักครั้ง เพราะไมเคยไดรูจัก  

(137)เขาขยับไปอีกขางแลวพูดขึ้น :  
- นั่งสิ พี่จะพูดใหฟง  

 สุบินก็เลาเรื่องเมืองกรุงที่มีบานหินสูงๆ คฤหาสนสวยๆ มีรานขายของและตลาดเล็กใหญ
ขายของทุกอยาง รถยนตมอเตอรไซคทุกชนิด ถนนลาดยางตัดกันฉวัดเฉวียน ตอนกลางคืนบางถนน
มีไฟฟาหลากสีสวางไสว.....  
กุหลาบไมเคยไดรูจักเมืองกรุง ฟงสุบินเลาอยางสนใจ  ในตอนจบ สุบินถามสาวสวย :  

- กุหลาบอยากรูจักเมืองกรุงหรือ? 
- เปลา พอบอกฉันวาหนุมชาวกรุงรายกาจนัก ไวใจไมไดหรอก  
- ไมใชทั้งหมดนั้นหรอก อยางนั้นกุหลาบนับรวมทั้งพี่ดวย ใชไหม? 
- เปลา! พี่เปนคนดี  เมื่อไรพี่จะกลับไปบานคืน? 
- พี่อยากอยูที่นี่  
- ทําไมละ? อยูที่นี่ไมมีอะไรดีเหมือนที่กรุงนั้นหรอก  
- พี่เบื่อหนายกับในกรุง  

สุบินหยุดเล็กนอย แลวพูดตอ :  
- ที่นี่มีธรรมชาติ มีปาเขาสดใส มีอากาศบริสุทธิ์ที่ในกรุงไมมี แลวชาวบานที่นี่มีความ

สามัคคี รูจักชวยเหลือกันไปมานาชื่นชม พี่จึงอยากอยูที่นี่  
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- ฉันสบายใจนัก แลวพอแมก็ดีใจดวย ถาแกรูวาพี่อยากใชชีวิตอยูที่นี่จริงๆ แตกลัววาพี่
ไมสามารถอยูที่นี่ไปทั้งชีวิตหรอก  

- พี่อยากอยูที่นี่ไปตลอดชีวิตจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ..... 
- โดยเฉพาะอยางยิ่งอะไรจะ? 

(138)สุบินจองมองหนากุหลาบ ดวยสายตาออนโยนพรอมดวยกลาววาจา :  
- มีดอกไมดอกหนึ่งที่เปนผูดึงหัวใจของพี่ใหฝากตัวอยูบนแผนดินนี้ แตไมรูวากุหลาบ 

จะเมตตาตอพี่บางไหม? 
 ไดยินคําพูดนี้ กุหลาบมองสุบินดวยสายตากระจางใส ไมมีคําพูดใดตอบเลย  ถือโอกาสนี้ 
สุบินจับมือกุหลาบแนนพรอมดวยกลาววาจา :  

- กุหลาบ พี่รักนอง  
 ไดยินคํานี้ หญิงสาวกมหนาลงพยายามถอนมือออก แตสุบินจับมือนางแนนไมใหถอนได  
สาวสวยพูดเบาๆ :  

- ปลอยมือฉัน  
- พี่ไมปลอยหรอก ถานองไมตอบพี่คืน  

หญิงสาวยังเงียบ สุบินตอดวยคําพูดออนโยน : 
- นองตอบมา พี่กําลังรอคําตอบจากนองแลว  ถานองไมตอบ พยักหนาก็ได  

หญิงสาวยังเงียบเหมือนเดิมแลวก็ไมทําตามที่บอกดวย  สุบินเสริม :  
- ถานองไมกลาตอบ พี่จูบยืนยันคําตอบ ไดไหม? 

 หญิงสาวยังเงียบ สุบินก็กมหอมแกมกุหลาบหนึ่งฟอด  กุหลาบปลอยใหชายหนุมหอม
โดยไมตอตานอะไรเลยเปนสัญญาณยืนยันถึงคําตอบ  สุบินสุขใจนัก เขาหอมแกมหญิงที่รักอีกหนึ่ง
ฟอดแลวปลอยมือออก กุหลาบก็ลุกขึ้นเดินออกไปอยางเร็วจากที่นั้นดวยความขวยเขิน แลวข้ึนไป
นอนอีกครั้งดวยใจนึกถึงเหตุการณเมื่อกี้นี้ ทําใหสาวสวยหลับตาทั้งรอยยิ้มจนกระทั่ง(139)หลับ  
 สวนสุบิน หลังจากไดรับสัญญาณแลว เขายินดีเปนที่สุด นั่งหลับตาดวยความหวัง  
เหตุการณเหลานี้ไมไดรอดพนจากตาของนาเรืองหรอก แกทําเปนนอนหลับแตในใจยินดีเบิกบานที่
ความคิดของแกไดสําเร็จดังสมความปรารถนา  
 

*** 
 
 สําณางออกจากการสอน มาพบเพื่อนทั้งสามกําลังนั่งสนทนากันถึงการงานอื่นๆ และกิน
ผลไมที่ชาวบานเด็ดจากปามาฝาก  ไมรอใหใครเรียก สําณางเด็ดผลไมนั้นกินอยางอรอย แลวออก
ปาก :  
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- ลูกหวานี้ เม็ดเล็กๆ หรอกแตหวานไดที่แลว  
ไดยินคําพูดของสําณาง สุบิน สาวุธและสารัตพากันหัวเราะ  สงสัยที่เพื่อนตนหัวเราะสําณางพูดขึ้น :  

- แนะ! มีอะไรตลกหรือถึงไดพากันหัวเราะ? 
สุบินตบหัวสําณาง พูดขึ้น :  

- ไมใชหวาหรอก นี่ลูกลําดวน  
สําณางอายตัวเองที่ไมรูจักลูกลําดวน แตพยายามพูดกลบเกลื่อน :  

- ลูกลําดวน? เออ! เหมือนลูกหวามากเวย ไดมาจากไหน?  
- พี่นองคนหมูบานเราเด็ดมาจากปา  

 เพื่อนเราทั้งส่ีคิดวา ที่นี่เปนเขตปาเขาก็จริง แตก็สมบูรณดวยผลไมปาที่มีรสชาติอรอย
ชวนกิน เชน : ลําดวน, เปงโร, สิ เมือน, เภญียว, กุย, เปนตน  
 (140)ฝนเริ่มตกติดๆ กัน เปนสัญญานบอกวาฤดูฝนไดมาถึงแลว ชาวบานไดจัดเตรียม
เครื่องมือสําหรับการทํานาปใหมนี้  เพื่อนเราทั้งสี่ก็ผละจากงานของตน มาเขารวมในการดํานากับ
ชาวบาน  ที่ที่นาใหมใตทํานบใหมที่ไดไถเสร็จและกําลังไถตอ ชาวนาเราไดใชรถไถเขาชวยสําหรับ
การไถ ที่มีความรวดเร็วกวาการไถปกติสาม-ส่ีเทา ทําใหทํางานไดเร็วและมีความสะดวกมากขึ้น
ดวย  ฤดูฝนปนี้มีความเปลี่ยนแปลงผิดจากปที่แลว ดวยมีคูรักคูใหมคูหนึ่งไดปรากฏขึ้น  คือ สุบิน
และกุหลาบ ถึงแมนายแดนไดประพฤติไมเหมาะสมตอสุบินและกุหลาบก็ตาม คนทั้งสองยังคบหา
นายแดนเชนปกติ สวนนายแดนก็ไมปลอยเวลาทิ้งใหเปลาประโยชนดวยเหมือนกัน เขาไดผูก
สัมพันธไมตรีกับหญิงสาวคนอื่นอีกในหมูบานเรียบรอยแลวดวย อันเปนการทําใหบรรยากาศดี
เหมือนปกติ  ในฐานใหมนี้ พวกเขาคลองแคลวในการงานมาก ดํานาดวยไถนาใหมดวย หากยืนบน
สัน ทํานบ มองไปขางลางจะเห็นนาที่ไดดํานาแลวกับนาที่กําลังไถพรอมทั้งทุงที่ยังไมไดไถ มองไป
ยังไมทันสวยงามก็จริงอยูแตก็ชวนมองดวยเหมือนกัน  ในวันขางหนาหากทุงทั้งหมดนี้กลายเปนทุง
นา ตอนนั้นทุงนี้จะมีความสดสวยงดงามทุกฤดูกาลเปนแน  ตอนนี้ การกินอยูก็ดีขึ้นกวาแตกอน มี
ผัก, ปลา, เนื้อ อันเปนผลผลิตที่ไดมาจากการริเร่ิมของกรมปรึกษาภิบาลคุม ใหเล้ียงตามครอบครัว
และกลุมสหกรณหมูบาน เชน ผักมีปลูกตามสหกรณหมูบานใกลทํานบ ขางบนเปนของคุม แลวมี
ปลาในอางเก็บน้ํา จับไดโดยการปลอยน้ําจากอางหรือทอดแหและวางแห เนื้อหมูเนื้อไก(141)ได
โดยการเลี้ยงของสมาคมคนชราพิการ มีคอกเลี้ยงหมูและโรงเลี้ยงไก  นอกจากนี้ ระบบระเบียบการ
ทํางานก็มีแบงแยกเปนกลุมทํางานโดยไมมีความหนักใจ เพราะมีศูนยสําหรับเลี้ยงเด็กๆ ในหมูบาน
แตละแหง มีแมแกๆ ในสมาคมเปนคนปกครอง สวนทารกที่เอาติดตามตัวในการทํางานก็มีคนแกๆ 
ตามดูแลใหดวย  เด็กๆ ไดเขาเรียนทุกๆ คน ไมหนีโรงเรียนไปเลี้ยงวัวควายเหมือนแตกอนอีกแลว 
แมมีวันหยุดก็ตาม เพราะมีคนเลี้ยงควายแทน และมีครูไปสอนเปนประจํา  ไมวาคนทํางานหรือออก
แรงแบบไหน ลวนแตไดผลกําไรทุกๆ คนไปตามงานที่เขาไดทํา  
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 ลืมวันลืมคืน ฤดูดํานาก็ไดจบสิ้น  อยูตามฐานตางๆ  กําลังจํานวนหนึ่งไดถอนมายัง
หมูบานของแตละคนคืน โดยแยกไปฐานที่อยูทุงสระไม มีจํานวนเล็กนอยเทานั้นที่ตองกลับมาที่
หมูบานเพื่อทํางานอื่นๆ อีก ในจํานวนนั้นมีเพื่อนเราทั้งสี่คนและกุหลาบ โดยท้ิงใหนายแดนเปน
หัวหนางานดูแลรับผิดชอบและอยูไถนาตอ  
 หลังจากกลับมาหมูบานคืน เพื่อนเราทั้งส่ีก็เร่ิมงานใหมๆ อ่ืนๆ ของตนตอไปอีก  ตอนนัน้ 
สุบินกําลังคิดพิจารณาที่จะเอารถไถเครื่องหนึ่งมาดัดแปลงทําเปนเครื่องของรถยนตโดยรวมเขากับ
โครงเหล็กรถยนต  แมจะมีสาวุธและสารัตเปนผูชวยออกความคิดเห็นรวมกับลูกศิษยทั้งสิบคนที่
เปนแรงงาน แตงานดัดแปลงนี้มีความยืดยาดนักเพราะขาดเครื่องขัดลอรถกับเครื่องมืออ่ืนๆ ดังนี้
เครื่องยนตจํานวนหนึ่งใหญๆ ลวนแตดัดแปลงทั้งหมด  แมมีความขาดแคลนอยางไร เพื่อนเราก็
ตั้งใจทําดวยความอุตสาหพยายามจนไดรับความสําเร็จ  หนึ่งเดือนผานมา รถยนตมีพวงมาลัยอยูตรง
กลาง(142)คันหนึ่งก็ไดปรากฏออกมาเปนรูปรางโดยดัดแปลงจากเครื่องยนตของรถไถ  ทองรถทํา
จากแผนกระดานไมมีผนังและไมมีหลังคา ไดทดลองขับไปมาในหมูบาน  ชาวบานตกใจยืนดูดวย
ความดีใจและยกยองนับถือ  
 อีกตอๆ มา เครื่องยนตของรถไถอีกเครื่องหนึ่ง ผสมรวมกับอุปกรณอ่ืนๆ อีก ก็ไดเปน
เครื่องสีขาวเคื่องหนึ่งขึ้น  ไมเพียงแตสามารถใชเปนเครื่องสีขาวเทานั้นหรอก หากเขาถอดเครื่องสี
ขาวออกแลวตอเขากับอุปกรณอ่ืนๆ พอใสแทนที่ มันจะกลายเปนเครื่องตัดไมอันเล็กๆ หรือไมก็เปน
เครื่องปมน้ําหากเชื่อมตอกับอุปกรณปม และเปนเครื่องปนไฟหากเชื่อมตอกับไดนาโม  ทายที่สุด 
คือการแกไขดัดแปลงใหเปนเครื่องเกี่ยวขาวและเครื่องนวดขาวไดสําเร็จดวยดี  
 ถึงแมเครื่องจักรกลทั้งหมดจะเกิดขึ้นจากการดัดแปลง ไมมีคุณภาพดีเหมือนของที่ออกมา
จากโรงงานผลิต แตก็เปนการแสดงใหเห็นถึงฝมือและความคิดที่เฉลียวฉลาด ความเชี่ยวชาญของ
วิศวกรของชาติที่สามารถทําไดสําเร็จ แมอยูในสถานการณลําบากและมีความขาดแคลนอยางไรก็
ตาม  
 นับจากตอนนี้ตอไป พวกแก ไมตองลําบากตําขาวอีกแลว และในฤดูเก็บเกี่ยวขางหนานี้
พวกแกก็ไดรับความสะดวกสบายในการเก็บเกี่ยวและนวดขาวดวย  สําณางมองหนาสุบินไมวางตา  
เห็นเพื่อนรักของตนมองตนอยางนี้ เขามีความสงสัยก็ถาม :  

- แนะ! หนากันมีอะไร นายถึงไดมองกันอยางนี้? 
สําณางหัวเราะพรอมดวยคําพูด :  

- เพราะกันสงสัยวา นายเปนพระเจานโปเลียน1  กลับชาติหรืออยางไร? ทําไมนายถึงเกง
ทุกอยาง ทําอะไรก็เปน อยางนี้? 
(143)สุบินยิ้มตอบขึ้นวา :  
                                                 
 1(๑)....นโปเลียน โบนาปาต เปนกษัตริยประเทศฝรั่งเศส เสวยราชยต้ังแตป ๑๘๐๔ ถึงป ๑๘๑๕  
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- ไมใชหรอก กันแคเดินตามแนวพระราชดํารัสของพระเจานโปเลียน ที่ไดพูดวา “ความ
ยากจน ทําใหเราแกกวาวัย” สวนคําพูดของกันคือ “ความขาดแคลน นํามาซึ่งความเขาใจ” มี
ความหมายวา อะไรทุกๆ อยางที่ทําไดสําเร็จนี้ ก็ดวยเหตุที่เราอยากไดในสิ่งที่เราตองการเปนสําคัญ 
จึงทําใหเรามีความคิด รูจักคิดรูจักเห็น คิดได มองเห็น เขาใจ แลวรูจักใชความคิดนี้แกไขใหเกิดเปน
ส่ิงที่เราตองการ  อีกอยางหนึ่งตองมีความตั้งใจอดทน และมีทรัพยากรธรรมชาติที่นี่ เปนตัว
สนับสนุน ไมใชมีความคิดแตอยางเดียวหรอก  นายเขาใจหรือยัง? 
สําณางหัวเราะ ตบหัวเพื่อนรักของตนพรอมดวยวาจา :  

- ไอบิน นายนี่เกงจริง! กันขอนับถือนายแลว! 
ทุกคนหัวเราะดวยความชอบใจ  
 ดวยแตละคนๆ ยุงกับการงาน ไมไดคิดถึงเวลา เวลาเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิตก็ไดมาถึง  
งานเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิตปนี้ตองจบสิ้นอยางรวดเร็ว ดวยเหตุที่มีเครื่องเกี่ยวขาวและเครื่องนวด
ขาวเปนตัวชวย  เครื่องเกี่ยวขาวและเครื่องนวดขาวนี้ไดแลนไปทุกหมูบานทุกฐานในคุม แลวแลน
ไปถึงหมูบานขางเคียงดวย พรอมกับรายไดขั้นต่ําเพียงพอที่จะเปนแหลงรายรับแหลงหนึ่งของคุม 
แมนารวมของคุมที่อยูทุงสระไม คุมก็คิดคาเกี่ยวและคานวดดวยเหมือนกัน ตามระยะที่กําหนดใน
บัญชีของสหกรณ  
 งานเก็บเกี่ยวรวบรวมผลผลิตไดจบสิ้นไป ชาวบานไดพักผอนในระยะเวลาอันสั้น แลวก็
เริ่มงานยกทํานบสําหรับโครงการปที่สองตอ(144)  โครงการในปที่สองนี้  มีนายแดนเปนหัวหนา
ฐาน  งานปนี้พุงเร็วกวาปที่หนึ่ง ดวยมีรถยนตดัดแปลงคันหนึ่งเปนเครื่องชวยในการขนดินไปเทที่
ทํานบ  อีกอยางหนึ่ง ผัก ปลา เนื้อ ก็สมบูรณกวาปกอน การกินอยูก็พอเพียงพรอมทั้งมีของหวานที่
ไดจากออยเล้ียงคนงานในฐาน  มีการมอบผาขาวมาผืนหนึ่งใหแตละคนเปนรางวัลเอาใจแรงงานที่
ยกทํานบดวย อันเปนผลผลิตที่ไดมาจากฝายในไรสวนรวมและสวนพืชเศรษฐกิจ โดยผลิตออกมา
จากกี่ทอผากึ่งอัตโนมัติและกี่ทอผาดวยมือของสมาคมคนชรา  นอกจากผาขาวมา มีมุงกับผาดิบที่
สหกรณจะขายแกประชาชนในหมูบานและคุมกับหมูบานและคุมอ่ืนๆ อีก ในราคาถูก  ส่ิงเหลานี้ ยงั
ไมมีคุณภาพดี แตราคาเหมาะสมสําหรับการใชของชาวเกษตรกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง “เขมรควรพา
กันใชของเขมร” เพื่อชวยเอาใจศิลปนเขมรใหยิ่งแตพยายามผลิตใหมากและคัดสรรคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้น  

*** 
 วันหนึ่ง  รถยนตเดินปาหนึ่งคันไดมาถึงคุมนิมมิต  ชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งลงจาก
รถยนต ถามชาวบาน ขอพบหัวหนาคุมแลวถามหาสําณาง  สําณางกําลังสอนลูกศิษย ไดยินเสียง
รถยนตดวย แตไมไดสนใจ จนกระทั่งมีเด็กในหมูบานไปตามจึงตกใจ  ครั้งเมื่อเห็นชายหญิงทั้งสอง 
สําณางวิ่งมากอดดวยความคิดถึง สวนชายหญิงทั้งสองตอนแรกยืนงงเล็กนอย แลวจึงยิ้มดีใจขึ้นอีก
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คร้ังดวยไดพบ(145)ลูกชายที่รักคนเดียวของตน  ตอนที่ทานทั้งสองมีความตกใจในตอนแรก ก็
เพราะสําณางตอนนี้มีเนื้อมีหนังอวนจ้ําม่ํา จึงมองไมรูจัก สําณางไดแนะนําพอแมของตนใหรูจักนา
เรืองวาเปนหัวหนาคุมและนารุงเปนครอบครัว  นาเรืองไดเชิญแขกขึ้นไปพักบนบาน  
 พอแมของสําณาง ไดกลาวขอบคุณนาเรืองกับชาวบานที่ไดชวยชีวิตลูกแก ชวยรักษาลูก
ชายของตนพรอมทั้งชวยดูแลทุกอยาง  นาเรืองไดตอบอยางสุภาพและไดสนทนากันเรื่องนี้เร่ืองนั้น  
ดวยความหวงใยและคิดถึงลูก พวกทาน รีบรอนอยากมาตั้งแตไดรับจดหมายลูกนี่แลว แตดวย
เนื้อความในจดหมายบอกวาไดรับความสุขสบายไมใหเปนหวงและขอเวลาอีกหนึ่งป พวกทาน จึง
อดทนรอจนกระทั่งถึงเวลานี้ยังไมเห็นลูก ก็มาหาดวยตัวเองเพื่อเอาลูกกลับไปคืน  พอแมสําณางม
องมายังลูกไมเห็นสรอยคอสรอยขอมือและแหวนของลูก ทาน ก็ถามหา  สําณางก็เลาเรื่องเหลานี้
และโครงการพัฒนาของสุบินบอกผูมีพระคุณของตน  พวกทาน มีความพอใจและยินดีที่ลูกชายของ
แกรูจักทําความดี โดยเฉพาะอยางยิ่งเห็นลูกมีการแตงกายเปนชาวนา ทานทั้งสอง หัวเราะดวยความ
พอใจที่ลูกชายทานไดมารูจักชีวิตที่แทจริงของชาวชนบท  
 ครูหนึ่งตอมา สุบินและกุหลาบพรอมทั้งสาวุธและสารัตไดมาถึง สําณางก็ไดแนะนําพอ
แมตนใหรูจักคนทั้งหมด ยกเวนแตสุบินที่พวกแกไดรูจักมาแลว  พอแมสําณาง เมื่อไดเห็นกุหลาบก็
ชมเชยถึงความงามของนาง ชมนาเรืองที่ไดลูกสาวมีรูปสมบัติสวยงาม พรอมทั้งอยากพูดเรื่องอื่นๆ 
อีก แตสําณางสะกิดแมตนแลวพูดเบาๆ แกก็หัวเราะชอบใจ (146)ช่ืนชมสุบินที่ไดกุหลาบเปนคูชีวิต
และชวยยินดีกับลุงเรืองที่รูจักหาลูกเขยไดดี ทําใหสุบินและกุหลาบอายหนาแดง สวนนาเรืองกับนา
รุงยิ้มจนหุบปากไมมิด  
 เพื่อแสดงความนับถือตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติและหลีกเล่ียงคําครหาอื่นๆ 
ตามความคิดดั้งเดิมของพอแมสําณาง พิธีหมั้นหมายของสุบินและกุหลาบก็ไดจัดเตรียมขึ้น โดยมี
พอแมของสําณางทําหนาที่เปนผูปกครองของฝายชาย  แมของสําณาง ไดใหแหวนเพชรของตนหนึ่ง
วงแกสุบิน ใสใหกุหลาบเปนลูกสาว สวนนาเรืองและนารุงก็ไดผูกขอมือสุบินเปนลูกชายดวยบาน
หนึ่งหลังพรอมที่ดินในหมูบานเปนของขวัญแกคูรักทั้งสอง  ทุกคนไดตัดสินใจเตรียมจัดงานมงคล
สมรสของคนทั้งสองในเดือนหกปนี้ แตในความคิดของสุบินยังไมอยากแตงงานตอนนี้หรอก ใน
เมื่อโครงการของตนยังไมเสร็จส้ินและประสพความสําเร็จ สวนกุหลาบก็มีความคิดเหมือนกันกับ
ชายคนรักดวย  รับทราบความคิดของสุบิน ทุกคนก็ไดเห็นพองพรอมทั้งสัญญาวาจะมารวมงาน
มงคลนี้ ตอนที่ไดรับจดหมายเชิญ  
 ถัดมา การสนทนากันก็มีตอไป นารุงกับกุหลาบก็เรงมือเรงเทาเตรียมขาวเตรียมน้ํา
สําหรับแขก  หลังจากกินขาวแลวและพักผอน ตะวันคลอยเล็กนอย นาเรืองและเพื่อนเราทั้งส่ีไดพา
พอแมของสําณางเดินดูที่ทําการคุม, ที่ทําการอนามัย, โรงเรียน และน้ําบาดาลสะอาดในหมูบาน แลว
เดินทางดวยรถยนตไปดูงานฐานทุงสระไมและสวนพืชเศรษฐกิจทั้งส่ีแหง  
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 ในที่แตละแหงที่ไดไปถึง สุบินไดเลาถึงงานตางๆ กันไปตามฐานแตละฐาน เกี่ยวกับ
โครงการและเกี่ยวกับความคิดของตนในวันขางหนาบอกแกพอแมของสําณาง  ดวยไดเห็นอยาง
ใกลชิดในงาน(147)เหลานี้  พวกทานมีความพอใจและยกยองชมเชยตอสุบินอยางมากที่ได
อุตสาหพยายามและมีความคิดเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญ เต็มไปดวยความคิดแทๆ แลวไดสัญญาจาชวย
สุบินในการรับเอาผลผลิตทั้งหมดที่ทําไดและชวยหาตลาดขายผลผลิตเกษตรเหลานี้ใหเขาอีกดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งชวยจัดหาพันธุขาว เมล็ดพันธุพืชและเครื่องมือเครื่องใชอ่ืนๆ ที่ตองการเชนกัน
กับคําสัญญาของสําณางเมื่อกอนดวย  สุบินและนาหัวหนาคุมในนามของประชาชนในคุมทั้งหมด มี
ใจยินดีและแสดงความขอบคุณตอพอแมของสําณางสําหรับคําสัญญาและการชวยเหลือนี้  
 ใตแสงไฟฟาที่ใชกระแสไฟฟา สําณางและพอแมของตนนั่งสนทนากันดวยความคิดถึง  
สวนสุบินไดจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ เปนจํานวนมากสําหรับใหสําณางเอาไปใชงานในตอนที่ไปถึง
เมืองกรุง และจดหมายหนึ่งฉบับฝากสําณางสงไปถึงผูมีพระคุณของตน  รุงขึ้น สําณาง สาวุธและสา
รัตไดเตรียมออกเดินทาง โดยมีสุบิน ครอบครัวนาหัวหนาคุมและชาวบานรอสงเดินทาง  การ
แยกกันและการลากันครั้งนี้ ทุกคนมีความสบายใจ ไมเหมือนตอนกอนนั้นหรอก พอแมของสําณาง
รวมกับเพื่อนสุบินทั้งสามคนไดไหวลาพี่นองชาวบานทั้งหมด  
กอนออกเดินทาง สุบินไดเตือนสําณาง : 

- อยาลืม อยาลืมเรื่องงานของกันหมดนะ  
- นายอยาหวง กันจะพยายามชวยนายใหถึงที่สุด นายเชื่อใจกันเถอะ  

รถยนตขับออกไป ทุกคนโบกมือลา  สุบินรองบอก :  
- สําณาง! อยาลืมเรื่องหลวงตาของกัน  
- เออ! กันรูแลว  

รถยนตออกไปจนไรเงา   กุหลาบหันมาถามชายคนรัก :  
- (148)พี่สําณางไปพนแลว ตอนนี้จะไดใครสอนนอง? 
- พี่เอง  
- จริงหรือ? 
- อยาเพิ่งดีใจมาก ครูพี่ดุสักหนอยนะ  
- ทําไมถึงตองดุ? 
- ตองดุนั่นแหละ ศิษยจึงจะรีบฉลาด  
- ครูดุศิษยฉลาด หรือครูดุศิษยโง? 
- ศิษยฉลาดศิษยโงครูจะปราบทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งศิษยที่รูแลวทําเปนไมรู  

รูวาคําพูดของชายคนรักพูดถึงตน สาวสวยตอบขึ้นวา : 
- ฮึ! ฉลาดพูดนัก  
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 พูดเสร็จ กุหลาบแอบหยิกสุบินโดยแรง สุบินรอง “โอย!”  นาเรืองและนารุงหันมอง แลว
พากันหัวเราะ  
 จริงอยูที่เพื่อนรวมงานทั้งสามไปพนแลว แตงานทุกอยางไดกระทําไปตามปกติ ทั้งใน
งานที่ฐานทํานบ ทั้งสวนพืชเศรษฐกิจทั้งสี่แหง และงานในหมูบานและคุมจํานวนหนึ่ง เพราะ
ระยะเวลากวาหนึ่งปมานี้ สําณาง สาวุธ และสารัต ไดชวยเหลือตอการงานในโครงการของสุบินได
อยางมาก ทําใหพวกเขาสามารถบริหารงานเหลานี้ไดทั้งหมดดวยตนเอง แมความรูของพวกเขายังมี
ระดับต่ําก็ตาม 
 

*** 
  
 หนึ่งเดือนตอมา รถยนตหลายคันไดเขามาถึงคุมนิมมิตบรรทุก(149)ดวยพันธุขาวหลาย
ตัน ปูนซีเมนตและเหล็ก ถังน้ํามันบรรจุ 200 ลิตร กวาสิบถัง พรอมทั้งเมล็ดพันธุฝาย มะมวงหิม
พานต กาแฟ ออยน้ําตาล เมล็ดผักหลายชนิด เกลือ โทรทัศนสีหาเครื่องและวิทยุหลายเครื่อง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีมอเตอรไซคเครื่องหนึ่งดวย  
 หลังจากไดรับจดหมายสองฉบับ ฉบับหนึ่งเปนของสําณาง อีกฉบับหนึ่งเปนของ
พระสงฆผูมีพระคุณ จากผูนําขบวนรถยนตและหลังจากอานจบแลว สุบินและนาหัวหนาคุมได
จัดแจงใหชาวบานขนไปจัดวางเปนระเบียบ  ตามเนื้อความในจดหมาย โทรทัศนสีทั้งหาเครื่องตอง
ไดรับการแบงปนเปนหนึ่งหมูบานหนึ่งเครื่อง ที่พอแมของสําณางฝากมาเปนของขวัญแกพี่นอง
ชาวบาน เกลือและวิทยุแจกไปตามหมูบานขายใหประชาชนตามราคาสหกรณ  สวนจดหมายที่
พระสงฆฝากมาแสดงความคิดถึง ถามสุขทุกข ยกยองชมเชย ยินดี และอวยพรสุบินใหประสพ
ความสําเร็จ พรอมทั้งสงขาววาจะมารวมงานมงคลสมรสของเขาดวย  
 ถัดจากไดจัดการขนสงเรียบรอยแลว รถยนตทั้งหมดตองบรรทุกขาวเปลือกไปคืนพรอม
ดวยจดหมายของสุบินสองฉบับ ฉบับหนึ่งไปยังผูมีพระคุณ และอีกฉบับหนึ่งกลาวขอบคุณตอพอ
แมของสําณางและสําณาง พรอมทั้งรางการคํานวณถึงราคาสินคาทั้งหมดที่ไดขนมาตองชําระดวย
ขาวเปลือกที่ขนไปคืน และบัญชีสินคาที่ตองการจํานวนหนึ่งสําหรับวันหลัง  
 ถัดมา ทุงเพาะพันธุฝาย มะมวงหิมพานต กาแฟ และออย ไดถูกจัดเตรียมขึ้นตามหมูบาน 
เตรียมลูกไม สําหรับปลูกเพิ่มอีกในฤดูฝนขางหนา สวนปูนซีเมนตและเหล็กไดเอามาใชเสริมกอ  
ประตูน้ําทั้งสามแหงเพิ่มเติม  
 เนื่องจากโครงการพัฒนาของสุบิน คุมนิมมิตไดเร่ิมเปลี่ยน(150)โฉมหนาใหมทีละนอย ๆ 
อยางรวดเร็ว ในระยะเวลาอันส้ัน  จริงอยูที่แผนการของโครงการมีระยะเวลาหาป แตผลลัพทที่
ไดรับจากโครงการพัฒนามีความรวดเร็วเหนือความคาดหมายทีไดวางแผนไวไปอีก  ผลลัพทเหลานี้ 
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เปนการแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จที่เกิดออกมาจากความคิดและความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญของ
ปญญาชนในชาติ รักชาติและแผนดิน ไดพยายามฝาฟนความลําบากและความขาดแคลนทุกอยาง 
ดวยความตั้งใจของผูบังคับการ ความคิดสรางสรรค รวมดวยแรงสามัคคีและความสมัครใจของ
ประชาชนในคุม พรอมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณอยางของดินแดนนี้ที่อํานวยประโยชน  
 ใตทองฟาสีน้ําเงินเขม ที่มีเพียงแสงจันทรที่ใหความสวางนุมนวลแกโลก และหมูดาวไล
ลอแสงปริบๆ คูรักคูหนึ่งกําลังนั่งบนหลังทํานบ โตตอบกันดวยถอยคําออนหวาน  สุบินนอนหนุน
บนตักหญิงคนรักภายใตการประเลาประโลมดวยมือนุมนิ่มของกุหลาบจนหลับ ทั้งฝนเห็น : “นิมมิ
ตไดรับความสําเร็จ สระไมกลายเปนความจริง” อยูบนดินแดนนี้ไปจนวันขางหนา  
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บทอวสาน 
 
 (151)มองเห็นคุมนิมมิตมีความเจริญรุงเรือง โดยการปฏิบัติตามโครงการพัฒนาของสุบิน 
คุมจํานวนหนึ่งในตําบลไดมาเสนอขอใหสุบินชวยจัดเตรียมโครงการพัฒนาหมูบานและคุมของตน  
สุบินยินดีและเต็มใจจะชวยทํางานนี้ ดวยไดลงไปสํารวจดูภูมิประเทศของคุมเหลานี้ เพื่อเตรียม
โครงการใหเหมาะสมตามภูมิประเทศและลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่เหลานี้  
 มีองคการเอกชนจํานวนหนึ่งและสถาบันของรัฐไดมายังคุมนิมมิต ดูการพัฒนาของที่นี่  
ตามสถานที่แตละแหงที่ไดไปถึง แขกทุกคนมีความพอใจและยกยองชมเชยตอชายหนุมของเราอยาง
มากที่รูจักจัดการโครงการไดดี และปฏิบัติไดอยางเหมาะสม  ใกลเคียงกันนี้ สุบินก็ไดยกขอเสนอ
ขององคการเอกชนและสถาบันของรัฐ ใหชวยเพิ่มเติมแกโครงการของตนที่ยังมีความขาดแคลน 
เชน น้ําบาดาล เครื่องมือเครื่องใช และเครื่องยนตสําหรับงานฐานทํานบและไร(152)สวนบุคคล ทุก
หนวยงาน  ชวยพัฒนาแกประชาชนในคุม  
 นอกจากนี้ สุบินก็ไดเสนอขอใหชวยตอเติมโครงการใหมๆ อ่ืนๆ ของตนอีก ในวัน
ขางหนา รวมทั้งโครงการสําหรับคุมอื่นๆ อีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง สะพานและถนนลูกรังหนึ่ง
เสนที่มีความยาวกวาหาสิบกิโลเมตร เชื่อมตอจากศูนยรวมของอําเภอไปยังศูนยรวมของเขต ตัดตาม
หมูบานและคุมจํานวนหนึ่ง เพื่อสะดวกตอการเดินทางของประชาชนและการขนสงผลผลิต  
ขอเสนอเหลานี้ ถูกองคการเอกชนและสถาบันของรัฐรับเอาไปตามแผนกแตละแผนกของตน  
 ภายใตการอุปถัมภค้ําจุนจากองคการตางๆรวมกับสถาบันของรัฐ ไดทําใหโครงการ
พัฒนาของสุบินไดเสร็จส้ิน ประสพความสําเร็จ เปล่ียนแปลงเขตปาเขาใหเปนทุงนาและเรือกสวน
พรอมทั้งนํามาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นแกประชาชนที่ดํารงชีวิตอยูบนแผนดินนี้  
 
  
 

-จบบริบูรณ- 
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